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 تشكش

 
. الشكش ّ الحوذ هلل عض ّجل الزي ألِوًٌ الصبش ّ شذد عضهً 

فً ُزٍ اللحظت التً أختن فٍِا هزكشتً ٌتجَ تفكٍشي ّ هشاعشي ًحْ الزٌي 

. ساُوْا هعً فً تتٌْج ُزا العول

الشكش الخالص إلى كافت األساتزة الزٌي ساُوْا فً تكًٌٌْ سْاء فً هشحلت 

اللسٍاًس أّ فً إطاس هذسست الذكتْساٍ ّ أخص بالزكش 

األستار ,األستار صًٍبع علً,األستار الذكتْس ّلٍذ العقْى : هي جاهعت الجضائش 

الذكتْس بْغضالت ًاصش ّ الذكتْس سعذ هللا  , تخٌٍٍست أحوذ 

األستار الوششف على الوزكشة الذكتْس سالوً عبذ السالّم : هي جاهعت الجلفت 

. الزي لن ٌبخل علً بوعاسفَ ّ أساءٍ القٍوت ّالذكتْس بي علٍَ عبذ الحوٍذ

الذكتْس ,األستار الذكتْس سصق هللا عشبً بي لوٍِذي: هي جاهعت األغْاط 

....... الذكتْس صاصة لخضش ,خضشاّي عبذ الِادي 

ًجاة , ّ ال ٌفْتًٌ أى أتشكش ّ أعتشف بالجوٍل لضهٍالتً  فاطوت الضُشاء 

. أسٍا ّ صلٍحت, هسعْدة,ٌوٌٍت ,ّ صذٌقاتً الوقشباث فشاح ...ّصبشٌٌت

. شكشا سبً لْضعك ُؤالء فً دسبً 

 

يسرى بوعكاز 
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المسيرة الفتّية لموظيفة العمومّية الجزائرّية التي لم تتجاوز الخمسين سنة، عرفت ىذه األخيرة خالل 

تطّور من حيث محتواىا ومضمونيا القانوني، فبعد أن كانت عمى ىامش الواقع الوطني، أصبحت اآلن 

تحاول مواكبة حركة الّتجديد التي تكبدتيا لمّنيوض بالمؤسسات واإلدارات العمومّية، وبناء جياز إداري قوي 

، وأثناء ىذه المسيرة عرفت الوظيفة العمومّية الجزائرّية ثالث تحوالت جاءت كبديل عن 1ترتكز عميو الّدولة

تجارب الماضي اإلستعماري، والمرحمة اإلنتقالية، إذ شيدت الجزائر غداة اإلستقالل فراغا تشريعيا وتنظيميا 

، المتضّمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية، إاّل ما تعارض منيا مع 62/157أرغميا عمى إصدار قانون رقم 

 قانون أساسي فرنسي لموظيفة أولالّسيادة الوطنية، السيما القوانين األساسّية الفرنسية لموظيفة العمومّية، منيا 

جاء بمعايير لمتوظيف ال  اآلخير الذي ، الذي1959 فيفري 04في   الذي عوض1946لسنة العمومّية 

تعمق باألحكام الخاّصة تتتالءم ووضعّية الجزائريين، ما لبثت أن أظيرت عند تطبيقو عّدة نقائص السيما ما 

بالّتوظيف عن طريق المسابقة، وذلك لعدم توّفر مترّشحين حائزين عمى المؤىالت الضرورية لإللتحاق 

بمختمف الوظائف، مّما أّدى بالّسمطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة لمتصدي ليذه المرحمة اإلنتقالية، عن 

، المحّدد لإلجراءات الكفيمة بتسييل 1962 جويمية 19 المؤرخ في 62/503طريق استصدار المرسوم 

الّدخول لموظيفة العمومّية، إاّل أّن ىذا اإلجراء لم يكن كاف، ما أفضى إلى اإلستعانة بموّظفين مؤقتين 

كوسيمة وحيدة لتمكين اإلدارة الجزائرّية من تسيير مصالحيا، إذ شيدت ىذه المرحمة توّسع في إنشاء 

المؤسسات واإلدارات العمومّية، ما أجبر ىذه األخيرة في الكثير من األحيان عمى أن تتوّلى بنفسيا إعداد 

القوانين األساسّية الخاّصة بموّظفييا، مع سعي كل منيا إلى جمب موّظفين أكفاء بوضع نظام تحفيزي من 

، ومن أجل وضع 2الناحية المالية، األمر الذي جعل الوظيفة العمومّية تتسم بعدم اإلستقرار الوظيفي والحقوقي

حّد ليذه الممارسات، سعت الجزائر إلى عممية إصالح شاممة تيدف إلى إقامة ىياكل إدارية صحيحة، 

وضمان تكوين كامل لإلطارات المكّمفة بتنشيطيا، وىذا ما تجّسد في أّول تحّول عرفتو الوظيفة العمومّية، 
                                                

. 37ص، 2012ىومو، الجزائر،طبعة ّتجارب األجنبية، دارالىاشمي خرفي، الوظيفة العمومّية عمى ضوء الّتشريعات الجزائرّية وبعض  -1
 2006 جويمية 15 المؤرخ في 06/03دراسة تحميمية مقارنة ألحكام األمر رقم –رشيد حباني، دليل الموّظف والوظيفة العمومّية - 2

 .11، ص2012دار النجاح، رويبة، الجزائر، بدون طبعة، - المتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية
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 02 المؤرخ في 66/133والمجسد في القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية، الصادر بموجب األمر رقم 

، والذي جاء كوليد لجيود أفرزتيا تجارب الماضي، وكانت ُأولى اىتماماتو اختيار نظام 19661جوان 

قانوني، إذ أّكد ىذا القانون اإلبقاء عمى النظام المغمق الذي تبّنتو الجزائر غداة اإلستقالل، والقائم عمى فكرة 

الحياة المينية، من أجل تمكين اإلدارة الجزائرّية الفتّية من تمبية إحتياجاتيا من األعوان العموميين األكفاء، 

ويكمن مبرر ىذا االختيار في المحافظة عمى توازن واستقرار الخدمة العمومّية وضمان استمرارىا، وتكريس 

مبدأ ديمقراطية اإللتحاق بالوظيفة العمومّية، والذي جاء كرد فعل عن حرمان الجزائريين من توّلي الوظائف 

العمومّية في الحقبة االستعمارية، وذلك بفتح المجال أمام كل األشخاص الذين تتوّفر فييم شروط الجدارة، ولم 

يكن سموكيم مناىضا أثناء حرب الّتحرير لمصالح الّثورة والوطن لإللحاق بالوظائف العمومّية، ويعتبر مبدأ 

المساواة الذي أقّره القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية، من أىم المبادئ التي تتحقق بفضميا ديمقراطية 

الوظيفة العاّمة، فيذه الميّمة لم تكن سيمة، ألّن اإلدارة الجزائرّية آنذاك كانت تشتكي من نقص في العناصر 

الفنية الالزمة، فمم يكن لدييا من الموّظفين العموميين سوى عدد محّدد من اإلطارات الحديثي الخبرة، الذين 

جرى توظيفيم عمى وجو السرعة، ومحاولة لتحقيق ىذه األىداف، أبقت الجزائر عمى نظام الوظيفة العمومّية 

المغمقة، وعممت مع مرور الوقت عمى تكييفو وتحديثو بما يتماشى واألىداف المسطرة، ومن اىتماماتو أيضا 

 بمنظومة الّتكوين اإلداري لمموّظفين، والتصدي لظاىرة عدم االستقرار في قطاع الوظيفة العمومّية، االىتمام

. 2وذلك عن طريق مراجعة تحديد األجور

 أوت 5، المؤرخ في 78/12 أّما الّتحّول الثّاني فجاء بو القانون األساسي العام لمعامل رقم 

 كان أم اقتصاديا، والذي وحد عالم الشغل، إذ يطّبق عمى جميع العّمال ميما كانت طبيعة نشاطيم 19783

يحّدد حقوق العامل والواجبات التي : "ريا، وىو ما تجمى في الماّدة األولى منو التي نّصت عمى أّنوإدا

                                                
، 46عدد، الجريدة الرسمية، ، يتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية1966 يونيو 2، المؤرخ في 133 /66 األمر رقم -1

. 1966 جوان 07 بتاريخالّصادرة 
حّول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المينة، ديوان المطبوعات الجامعية، تتطّور والال سعيد مقدم، الوظيفة العمومّية بين -2

 .125، ص2013الطبعة الثّانية،  
الّصادرة ، 32عدد ، ، يتضّمن القانون األساسي العام لمعامل، الجريدة الرسمية1978 أوت سنة 5، المؤرخ في 78/12 قانون رقم -3

. 1978 أوت 08 بتاريخ 
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، لكن سرعان ما تبّين إستحالة تطبيقو، 1"يخضع ليا مقابل تمك الحقوق ميما كان القطاع الذي ينتمي إليو

إذ نجم عن ىذا التوحيد عدم اإلنسجام القانوني الذي حال دون اإلدماج الكامل لموظيفة العمومّية في ىذا 

القانون الذي يعتمد عمى تصورين متناقضين لعالقات العمل، يتمثل األّول في كونو مستوحى من نظام 

الوظيفة العمومّية المغمقة، والتصور الثّاني يتمثل في تطبيق نظام األجور المتكيف مع احتياجات النشاط 

اإلقتصادي والتجاري عمى الموّظفين، وكنتيجة حتمية ليذه الوضعّية المتناقضة، صدر المرسوم رقم 

 بعد مخاض طويل، 2 المتضّمن القانون األساسي الّنموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومّية85/59

 بموجب الماّدة الثّانية منو، فإّنو 1978وعمى الرغم من استناد مرجعو لمقانون األساسي العام لمعامل لسنة 

 المتعّمق بالقانون األساسي العام لموظيفة 66/133يعتمد في مضمونو عمى المبادئ الّناجمة عن األمر 

.  3العمومّية

 المتعّمق بالقانون األساسي العام لموظيفة العمومّية 06/03والّتحّول الثّالث جاء بو األمر رقم 

 والساري المفعول، الذي جاء في بيان أسبابو أّن ىذا الّنص جاء لتحديث 15/07/20064الصادر بتاريخ 

الّدولة آخذا بعين اإلعتبار الحقائق الجديدة السائدة في اإلدارة العمومّية وكذا الّتحوالت العميقة، الّسياسّية، 

 التي عرفتيا البالد في السنوات األخيرة، كما تضّمن مبادئ عصرية متكيفة مع واالجتماعية، االقتصادية

محيطيا تكفل إعادة اإلعتبار إلى مكانة الوظيفة العمومّية ودورىا في المجتمع، وضمان وحدوية قطاع 

الوظيفة العمومّية، و المساواة في الحقوق والواجبات بين الموّظفين، والتشجيع عمى قيام إدارة محايدة 

ام ــف موــــى تكييـل أيضا علـىا، وعمـّور مع محيطـواطنين، والّتطـات المـابة لتطمعـادرة عمى اإلستجـاجعة وقـون

 فذ ــــــــالمنو ة ــل الّدولـا أّن الموّظف ىو ممثـة، السيمــــــديد لمّدولـدور الجـع الـة مـــــــّـفة العموميـالوظي

                                                
. 12 رشيد حباني، مرجع سابق، ص -1
، ، المتضّمن القانون األساسي الّنموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومّية1985 مارس 23المؤرخ في ، 85/59 المرسوم رقم -2

 .1985 مارس 24، الّصادرة بتاريخ  13عددالجريدة الرسمية، 
. 58ىاشمي خرفي، مرجع سابق، - 3
، 46عددالجريدة الرسمية، ، المتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية، 2006 جويمية 15المؤرخ في ، 06/03 األمر رقم -4

 . 2006 جويمية 16الصادرة بتاريخ 



  مقّدمة
  

 -5-  
 

، ومن ىنا تتجّمى مكانة الموّظف، وبالتّالي أىمية الّتوظيف، ىذا األخير الذي يعني 1لسياساتيا

الطريقة التي تمّكن اإلدارة العمومّية من تمبية احتياجاتيا من اليد العاممة من حيث العدد، النوعية، 

ختيار أفضل العناصر المترّشحة، متى توّفر منصب شاغر، كما تتجّمى أىمية  والمواصفات المطموبة، وا 

الّتوظيف في كونو يضمن سير المرافق العاّمة بانتظام واّطراد، وتحقيق المصمحة العاّمة التي تكفل قوانين 

الوظيفة العمومّية تحقيقيا، والتي ال يمكن تحقيقيا إاّل إذا تولى أمر الوظيفة العاّمة بكافة مستوياتيا أفضل 

العناصر قدرة عمى تحّمل المسؤولية، وعميو يعتبر الّتوظيف حجر األساس في كل مؤسسة أو إدارة 

عمومية، حيث يتوّقف إلى حّد بعيد نجاح اإلدارة عند القيام بمياميا عمى مدى حسن اختيار الموّظف 

. الكفء، وتعيينو في وظيفة تتالءم ومؤىالتو، قدراتو واستعداده

تطّور نظام الوظيفة العاّمة في مجال الّتوظيف "إّن اختيارنا لموضوع ىذا البحث والموسوم بعنوان 

 من بين عّدة مواضيع مقترحة عمينا دون سواه، يعود إلى أسباب امتزج فييا الجانب الذاتي "في الجزائر

 اشائعكما أنو بات  ىو مطمب يراودنا بالموضوعي، فالّتوظيف في إحدى المؤسسات واإلدارات العمومّية 

مبدأ  تعّد تعدي صارخ عمى  مبدأ المساواة ويأّن الّتوظيف يخضع  لموساطة والتلدى أوساط المجتمع 

ما يستتبعيم من عدم سير المرافق العاّمة، ومن ثّمة عدم تحقيق المصمحة العاّمة، كما أّن والجدارة ، 

دراكا  محدودية ىذا الموضوع خصوصا في الدراسات القانونية، أثار فضولنا ورغبتنا في التقصي  خفاياه، وا 

 موضوع الّتوظيف، كونو أداة لتحقيق أىداف اإلدراة والمؤسسات يكتسييامنا لألىمية البالغة التي 

العمومّية،سعينا لمتعرف عمى مختمف اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم الّتوظيف في الوظيفة 

.  العمومّية الجزائرية

أّما من حيث الصعوبات التي صادفتنا، نذكر منيا ضيق الوقت ونقص الدراسات 

المتخّصصة،وعدم إمكانية اإلعتماد عمى المراجع األجنبية بقدر كبير نظرا لخصوصية التي يتمّيز بيا 

التي صعب عمينا  كثيرة ومتفرقة  و التنظيميةموضوع دراستنا، فكان اعتمادنا منصب عمى مصادر قانونية
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، ىذه الصعوبات التي بقدر ما كانت حجرة عثرة أمام إنجاز ىذا البحث، كانت حافزا دفعنا لممثابرة جمعيا

.  أكثرواالجتياد 

عمى ما سبق، فإّن دراستنا ليذا الموضوع ستنصب عمى الجانب القانوني لمتوظيف، مع الّتركيز 

عمى أىم التطّورات والّتحوالت التي عرفتيا محطاتو، وسنحصر دراستنا في الموّظف الذي عرفتو الماّدة 

 كل عون عّين في وظيفة ايعتبر موّظف: "الرابعة من القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية الحالي بأّنو

وعميو نستبعد من إطار دراستنا األعوان المتعاقدين، " السّمم اإلداريفي ّرتبة   رسم في عمومية دائمة و

.  األعوان المؤقتين وكذا المناصب والوظائف العميا

ولإلحاطة بالموضوع اّتضحت لنا معالم اإلشكالية وبرزت جوانبيا التي ارتأينا بمورتيا في تساؤل رئيسي 

:  التالي

ماهي أهم مظاهر تطّور التي عرفها نظام الوظيفة العمومّية في مجال الّتوظيف في الجزائر؟ 

:  ولإلجابة عمى ىذا الّتساؤل الرئيسي قمنا بطرح األسئمة الفرعّية التّالية

  يعتبر مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة من المبادئ التي ترتكز عمييا أنظمة الّتوظيف المعاصرة، فما

 ؟ نظام  لموظيفة العمومية مكانة ىذين المبدأين في ال

  ما ىي أىم التطّورات التي واكبت شروط وطرق وكيفيات الّتوظيف و كيف تطور الدور الرقابى

 لمصالح الوظيف العمومي ؟

    

عمى مناىج وحتى نتمّكن من اإلحاطة بموضوع البحث واإلجابة عن الّتساؤل الرئيسى، تم اإلعتماد 

فصمين تتقّدميما مقّدمة المنيج التاريخي ،المنيج الوصفي والمنيج التحميمي ، وقسمنا الموضوع ،ثالث

:  وتعقبيما خاتمة أوردنا فييا النتائج المستخمصة من البحث  أّما عن الفصمين فقد عنوناىما كاآلتي

تطّور مبادئ وشروط الّتوظيف : الفصل األّول

تطّور طرق وكيفيات الّتوظيف :   الفصل الثّاني
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ال تتـّ عممية الّتكظيؼ بصكرة عشكائية حسب أىكاء الرؤساء اإلدارييف، بؿ تخضع لمجمكعة مف 

المبادئ كالّشركط، فالمكانة التي يحتّميا المكّظؼ العاـ بكصفو ممثال لمّدكلة كالقائـ عمى إنجاز أكجو نشاطيا، 

كالمسؤكؿ عف تحقيؽ المصمحة العاّمة كرعاية حقكؽ المكاطنيف، كاف مف الطبيعي إحاطة الّتكظيؼ بمبادئ 

كشركط لضماف أف يتكّلى تمثيؿ الّدكلة أكثر المتقّدميف كفاءة كقدرة، كما أّف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة 

يقضي أف تككف شركط الّتكظيؼ مّتسمة بالمكضكعية، العمكمّية كالّتجريد، حتى يتسّنى لسائر المكاطنيف 

اإللتحاؽ بيا دكف تمييز، مع تكفير فرص متكافئة لممترّشحيف ليا لمتنافس عمى قدـ المساكاة، كبالتّالي جمب 

: أشخاص مؤىميف لشغؿ الكظائؼ العاّمة، ك سنعالج ىذا الفصؿ مف خالؿ المبحثيف التالييف 

 

تطّكر مبادئ التكظيؼ : المبحث األّكؿ

تطّكر شركط التكظيؼ : المبحث الثّاني
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تطّور مبادئ التوظيف : المبحث األّول

تعتبر مبادئ الّتكظيؼ كالمتمّثمة في مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة، مف المبادئ األساسّية التي أّكدتيا 

القكانيف الكضعّية، إذ كرد التّأكيد عمييا في المكاثيؽ الّدكلية المقّررة لحقكؽ اإلنساف، حيث يجد ىذيف المبدأيف 

سندىما القانكني في الكثير مف اإلعالنات العالمية لحقكؽ اإلنساف، كما تضّمنتو القكانيف الّداخمية، كعميو 

:  سنتطّرؽ إلى دراسة ىذه المبادئ كتطّكرىا في الّتشريع الجزائرم مف خالؿ ثالث مطالب

الّسند القانكني لمبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة :   المطمب األّكؿ   

مضمكف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة    :            المطمب الثّاني

االستثناءات الكاردة عمى تطبيقات مبادئ الّتكظيؼ :            المطمب الثّالث

  

الّسند القانوني لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة : المطمب األّول

 بالكظيفة العمكمّية أف يككف ىذا الحؽ متاحا لجميع المكاطنيف دكف تمييز لاللتحاؽتتطّمب المساكاة 

 بالكظيفة العمكمّية سندىما القانكني لاللتحاؽبينيـ إاّل العتبارات الجدارة، إذ يجد مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة 

:  في سند دكلي كآخر داخمي، نتناكليما مف خالؿ الفرعيف التالييف

الّسند الّدكلي : الفرع األّكؿ

الّسند الّداخمي : الفرع الثّاني                                

السّند الّدولي  :  الفرع األّول
 أقّرت مبدأ المساكاة الجمعية العاّمة لألمـ المتحدة في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف المؤرخ في 

كؿ مكاطف لو الحؽ كاإلمكانية لإللتحاؽ : " منو عمى أفّ 21، حيث نّصت الماّدة  1948 ديسمبر 10
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لكؿ شخص الحؽ في العمؿ : "  مف نفس اإلعالف عمى أفّ 23كما نّصت الماّدة  ، بالكظائؼ العاّمة في بمده

. 1"كفي حرية اختيار عممو كفي شركط عمؿ عادلة كمرضية كفي الحماية مف البطالة 

 عمى نفس النيج، حيث 1966كسار العيد الّدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لسنة         

تقّر الّدكؿ األطراؼ في اإلتّفاقية الحالية بحؽ كؿ فرد في المجتمع بشركط : "  منو عمى أف7نّصت الماّدة 

:  عمؿ صالحة كعادلة تكفؿ بشكؿ خاص

فرص متساكية لكؿ فرد، بالّنسبة لمّترقية في عممو إلى مستكل أعمى مناسب، دكف الخضكع في ذلؾ ألّم 

. 2..."اعتبار، سكل اعتبارات الّترقية كالكفاءة

كعميو تؤكد ىذه اإلعالنات كالمكاثيؽ الّدكلية عمى حؽ كؿ فرد في تكّلي الكظائؼ العاّمة طبقا 

لمّشركط القانكنية العاّمة كالمجّردة المقّررة في كؿ دكلة، تتيح لكؿ مكاطف فرص متكافئة لشغؿ الكظائؼ 

.    3العاّمة

السّند الدّاخمي  : الفرع الثّاني

الّدستور : أّوال

عمى اعتبار أّف الّدستكر يقع في أعمى ىـر الّنصكص القانكنية في الّدكلة مف حيث القيمة كالقّكة 

 عمى تضمينو المبادئ العاّمة كاليامة التي تسير عمييا الّدكلة، كفي ؤسس الدستكرمالقانكنية، حرص الـ

ـّ الّنص عمى مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة كاعتبرىما حؽ لكؿ مكاطف جزائرم ضمف الّشركط  مجاؿ الّتكظيؼ ت

. التي يحّددىا القانكف

                                                

مؤسسة الصكيمي لمتجارة كالصناعة كالنشر، ،  رأفت عبد الرشيد، حقكؽ اإلنساف كحقكؽ كحريات المكّظؼ العاـ، بدكف طبعة-1
. 38، ص 2005 بدكف طبعة القاىرة،

 لمعيد الّدكلي الخاص االنضماـ كالمتضّمف 1989 مام، 16 المؤرخ في 89/67 تمت المصادقة عميو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ -2
، كالبركتكككؿ اإلختيارم المتعمؽ بالعيد الّدكلي كالعيد الّدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالّسياسية، بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثّقافية

عدد ، الجريدة الرسمية، 1966 ديسمبر 16الخاص بالحقكؽ المدنية كالّسياسية المكافؽ عميو مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يـك 
  .1989 مام17، الصادرة بتاريخ 20
، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  عمي عبد الفتاح محمد خميؿ، حرية الممارسة الّسياسية لممكّظؼ العاـ قيكد كضمانات، بدكف طبعة-3

.  207، ص 2007 ،بدكف طبعة مصر،



 تطّور مبادئ و شروط الّتوظيف             :                                              الفصل األّول 
  

 -11-  
 

مف المياـ الرئيسية : " منو التي جاء فييا10عمى مبدأ المساكاة بمكجب الماّدة 1 1963فنّص دستكر         

 مكافقة لما جاء في اإلعالف  11كما كانت الماّدة ." مقاكمة كؿ نكع مف الّتمييز... لمجميكرية الجزائرية

مساكاة كؿ الجزائرييف في الحقكؽ : " التي نّصت عمى12العالمي لحقكؽ اإلنساف، ثـ تمتيما الماّدة 

اعتراؼ الجميكرية بحؽ كؿ فرد في العمؿ كالحياة الاّلئقة كتكزيع : "16، كجاء في نّص الماّدة "كالكاجبات

." عادؿ لمدخؿ الكطني

 غياب الّنص عمى مبدأ الجدارة، كلعؿ الّسبب في ذلؾ راجع إلى نقص الّتجربة 1963ما يالحظ عمى دستكر 

عداد الّنصكص القانكنية في تمؾ الفترة .  2في صياغة كا 

 44 الذم تناكؿ مجمكعة كبيرة مف الحقكؽ األساسّية لممكاطف، فنّص في الماّدة 19763أّما دستكر 

كظائؼ الّدكلة كالمؤسسات التّابعة ليا متاحة لكؿ المكاطنيف، كىي في متناكليـ بالّتساكم : "منو عمى أفّ 

".  كبدكف أّم شرط ما عدا الّشركط المتعّمقة باإلستحقاؽ كاألىمية

كبذلؾ يككف ىذا الّنص قد كّرس صراحة مبدأيف أساسييف في الّتكظيؼ ىما مبدأ المساكاة كمبدأ 

الجدارة، كقد تعّرض ليما المشّرع في نص كاحد بحكـ العالقة الكثيقة بينيما، فالمساكاة المقصكدة في 

الّتكظيؼ ىي المساكاة القانكنية، كىي ال تتأّتى إاّل بتطبيؽ معايير الجدارة كاإلستحقاؽ كأساس لمّتمييز بيف 

. المكاطنيف عند شغؿ الكظائؼ العمكمّية

 الذم جاء في مرحمة انتعاش لمحقكؽ األساسية، إذ نّص في 19894كفي نفس اإلّتجاه ذىب دستكر 

يتساكل جميع المكاطنيف في تقّمد الكظائؼ في الّدكلة دكف أّية شركط أخرل غير الّشركط  : " أّنو48الماّدة 

                                                
 10الصادرة بتاريخ ، 64، الجريدة الرسمية، عدد1963 سبتمبر 10 دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في -1

 .1963سبتمبر 
دارة - 2 بشير الشريؼ شمس الّديف، مبدأ الجدارة في تقّمد الكظيفة العمكمّية في الّتشريع الجزائرم، مذكرة ماجيستر، تخّصص قانكف إدارم كا 

. 20، ص2011-2010أعماؿ، قسـ الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك الّسياسّية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 22 المؤرخ في 76/97، الصادر بمكجب أمر رقـ 1976نكفمبر  22 دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في -3

 .19 نكفمبر 24الصادرة بتاريخ ، 94الجريدة الرسمية، عدد ، 1976نكفمبر 
مؤرخ اؿ 89/18ّرئاسي رقـ اؿمرسـك اؿ، الصادر بمكجب 1989 فيفرم 23 دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في -4

 .1989مارس 1الّصادرة بتاريخ ، 9عدد ، اؿ، الجريدة الرسمية1989 فبراير 28في 
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فيذه الماّدة نّصت صراحة عمى مبدأ المساكاة في الّتكظيؼ، كضمنا عمى مبدأ الجدارة ، "التي يحّددىا القانكف

ألّنيا قّيدت مبدأ المساكاة في شغؿ الكظائؼ العمكمّية بتكافر شركط محّددة قانكنا، كىذه الّشركط تعني في 

.  جكىرىا شركط الجدارة

يتساكل الجميع  : " منو51 نجده أيضا قد أّكد عمى ىذيف المبدأيف مف خالؿ الماّدة 1996أّما دستكر 

". في تقّمد المياـ كالكظائؼ في الّدكلة دكف أّية شركط أخرل غير الّشركط التي يحّددىا القانكف

 مف 51 كأيضا الماّدة 1989 مف دستكر 48 كالماّدة 1976 مف دستكر 44مقارنة بنص الماّدة عند 

، نجد أّف ىاتيف األخيرتيف جاءتا أكثر عمكمية فيما يتعمؽ بالّشركط الكاجبة لإللتحاؽ بالكظيفة 1996دستكر 

 1989 عمى شرطي اإلستحقاؽ كاألىمية، بينما تكّسع فييا دستكر 1976العمكمّية، حيث قصرىا دستكر 

، كاعتبرىا جميع الّشركط التي يحّددىا القانكف كبالتّالي ترؾ أمر تفصيميا لمّنصكص القانكنية 19961كدستكر 

 .المنّظمة لمكظيفة العمكمّية

كميما يكف، فإّف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة ىما اليكـ مبدأيف دستكرييف، فمبدأ المساكاة نّصت عميو 

ف غاب الّنص عميو في  جميع الدساتير الجزائرّية المتعاقبة، أّما مبدأ الجدارة فيك اآلخر مبدأ دستكرم حتى كا 

، أك ضمنا كما ىك الحاؿ في دستكر 1976، أك ُنصَّ عميو صراحة كما ىك الحاؿ في دستكر 1963دستكر 

، مّما يحمؿ عمى كجكب احتراميما كتكريسيما في مختمؼ الّنصكص القانكنية 1996 كدستكر 1989

ال اعتبر ذلؾ انتياكا لمبدأ دستكرم، فمزاما عمى ىذه الّنصكص القانكنية أف  المنّظمة لمكظيفة العمكمّية، كا 

. تساير أحكاـ الّدستكر

                                                
 96/438صادر بمكجب المرسـك الّرئاسي رقـ ، 1996 نكفمبر 28 دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في -1

الّصادرة ، 76 عدد، اؿجريدة الرسمية، اؿ1996 نكفمبر 28 المتعمؽ بنص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في 1996 ديسمبر 7المؤرخ في 
 :  المعّدؿ كالمتّمـ بمكجب القانكنيف1996 ديسمبر 08بتاريخ 

 أفريؿ 10، الّصادرة في 25 المتضّمف تعديؿ الّدستكر، الجريدة الّرسمية، العدد 2002 أفريؿ 10 المؤرخ في 02/03القانكف رقـ  -
2002 

 16، الّصادرة في 63، المتضّمف تعديؿ الّدستكر، الجريدة الرسمية، العدد2008 نكفمبر 15 المؤرخ في 08/19القانكف رقـ  -
 .2008نكفمبر 
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القوانين المنّظمة لموظيفة العمومّية  : ثانيا

يجد مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة سندىما كأساسيما القانكني في القكانيف المنّظمة لمكظيفة العمكمّية 

التي تؤكد عمى حؽ كؿ مكاطف في شغؿ الكظيفة العاّمة بالّشركط التي يحّددىا القانكف دكف احتكار طائفة أك 

 بالكظيفة العمكمّية تحمي األفراد مف لاللتحاؽفئة معّينة لمكظائؼ العاّمة، كذلؾ بيدؼ كضع ضمانات 

 الذم تمارسو الجية اإلدارية لمّتمييز بيف المترّشحيف العتبارات سياسية أك اجتماعية أك كاالنحراؼالّتعّسؼ 

، لذلؾ جاءت القكانيف المنّظمة لمكظيفة العمكمّية متضّمنة شركط عامة كمجّردة االعتباراتغير ذلؾ مف 

.   بالكظيفة  العمكمّية سعت مف خالليا إلى إرساء ىذيف المبدأيفلاللتحاؽ

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية 66/133جاء في بياف األسباب الخاصة باألمر 

يسكد الّنظاـ الحقكقي لمكظيفة العمكمّية مبدأ : "أّنو" مبدأ الّدخكؿ المتساكم في الكظيفة العمكمّية"كالمعنكف بػ 

..."  ىاـ كىك مساكاة دخكؿ جميع الجزائرييف إلييا

ليس ىناؾ أّم تمييز بيف : " مف نفس األمر حيث جاء فييا5ككّرس المبدأيف مف خالؿ الماّدة 

فيذا الّنص ..." الجنسيف في تطبيؽ ىذا القانكف األساسي مع االحتفاظ بالّشركط المتعّمقة باالستعداد البدني

أّكد عمى المساكاة بيف الّرجؿ كالمرأة في اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كما أشار إلى الجدارة الّصحية عند 

". االستعداد البدني"استعمالو لعبارة 

ـّ تكريس مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة بصفة كاضحة مف خالؿ الماّدة   مف نفس القانكف التي 26كت

. حصرت طرؽ الّتكظيؼ في أسمكب المسابقة

، كالذم جاء لتكحيد عالـ الّشغؿ بما فيو الكظيفة 78/12أّما القانكف األساسي العاـ لمعامؿ رقـ 

العّماؿ سكاسية في الحقكؽ كالكاجبات، يتقاضكف عف : " عمى أفّ 2 في فقرتيا 7العمكمّية حيث نّصت الماّدة 

". العمؿ الكاحد أجكر متماثمة كينتفعكف بمزايا كاحدة إذا تساككا في التّأىيؿ كالمردكد
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يحّدد تكظيؼ العامؿ : " بنّصيا55كما اعتمد مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة أيضا مف خالؿ الماّدة 

مكانياتو كالمراجعة المينّية    كاالختباراتكاختيار منصب تعيينو بناءا عمى تقدير إجمالي مف خالؿ شياداتو كا 

،  ما يستشؼ مف ىذه الماّدة أّنيا تشير إلى الجدارة المينّية،  فمبدأ الجدارة "الّداخمية لممؤسسة المستخدمة

يظير جميا في ىذا القانكف مف خالؿ أخذه بنظاـ تصنيؼ مناصب العمؿ، حيث يستحيؿ عمى مف ال كفاءة 

ـّ تحديد مياميا بدّقة عمى الّنحك الذم جاء تفصيمو في الماّدة  منصب : " األتي نّصيا99لو شغؿ مناصب ت

، فيذه الماّدة تكحي "عمؿ يعني مجمكعة المياـ المنكطة بجماعة العمؿ التي يككف ذلؾ العمؿ في عدادىا

. 1بتبّني الّنظاـ المغمؽ الذم يقكـ عمى مبدأ التّبعّية كالجدارة الكظيفية

 المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي الخاص بعماؿ 85/59كما كّرس المبدأيف في المرسكـ 

، إذ 34المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، كذلؾ مف خالؿ اعتبار المسابقة كأحد طرؽ الّتكظيؼ بمكجب الماّدة 

. أّف نظاـ المسابقة ىك ضمانة كتطبيؽ لمبدأ المساكاة كقكاـ مبدأ الجدارة

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية، إذ 03 /06كعمى نفس المسار جاء األمر رقـ 

، كما "يخضع الّتكظيؼ إلى مبدأ المساكاة في اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية: " منو عمى أّنو74نّصت الماّدة 

يتـ اإللتحاؽ بالكظائؼ : " عمى مبدأ الّتكظيؼ عف طريؽ المسابقة حيف نّصت عمى أّنو80أّكدت الماّدة 

:  العمكمّية عف طريؽ

  المسابقة عمى أساس اإلختبارات  

...."     المسابقة عمى أساس الّشيادات بالّنسبة لبعض أسالؾ المكّظفيف

.  فالمسابقة ىي الّترجمة العممية لنظاـ الجدارة في تكّلي الكظائؼ العمكمّية

كعميو فالجزائر كّرست المبدأيف منذ اإلستقالؿ كلـ تحد عنيما، لكف الّتطّكر كالّتغيير كاف في 

. تطبيقاتيما كما سنرل ذلؾ الحقا

 

                                                

.  88، ص 1981مصطفى شريؼ، أعكاف الّدكلة، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، الجزائر، - 1
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مضمون مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة  :  المطمب الثّاني

كما رأينا سابقا فإّف األساس القانكني لمبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة يكمف في سنديف، أّكليما سند دكلي كآخر 

داخمي، كتبّيف لنا أّف المشّرع الجزائرم قد تبّنى المبدأيف دكف تحفظ، كذلؾ ما التمسناه عبر مختمؼ تشريعات 

الكظيفة العمكمّية، كعميو فما مضمكف ىذيف المبدأيف كما ىك مدلكليما؟  

: سنعالج في ىذا المطمب كؿ مبدأ عمى حدا مف خالؿ الفرعيف اآلتييف

مضمكف مبدأ المساكاة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية : الفرع األّكؿ

مضمكف مبدأ الجدارة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية : الفرع الثّاني

مضمون مبدأ المساواة لإللتحاق بالوظيفة العموميّة   :  الفرع األّول
، فالمساكاة 1يعتبر مبدأ المساكاة العمكد الفقرم لكؿ تنظيـ ديمقراطي لمحقكؽ كالحّرّيات العاّمة

لإللتحاؽ بالكظائؼ العاّمة ىي مظير مف مظاىر المساكاة أماـ القانكف كالمساكاة في الحقكؽ كالحّرّيات 

العاّمة، كيعّد مبدأ المساكاة في الّتكظيؼ اإلطار الذم يحكـ نظاـ الكظيفة العاّمة، كيضمف فعالية األنظمة 

الفرعّية التي تدخؿ في تككينيا، فأساس خضكع اإلدارة لمبدأ المساكاة تمميو اإلعتبارات العممية كالعدالة 

. اإلجتماعية

كينصرؼ مدلكؿ مبدأ المساكاة إلى معنييف، المساكاة القانكنية كالمساكاة الفعمية في التكظيؼ، 

فالمساكاة القانكنية تقضي بعدـ تفضيؿ أّم طبقة أك فئة عمى غيرىا في شغؿ الكظائؼ العاّمة متى تكّفرت في 

مف يتقّدمكف لشغميا الّشركط المنصكص عمييا قانكنا، أّما المساكاة الفعمية فتعني إتاحة فرص الّتكظيؼ 

.  لممكاطنيف جميعا

كرغـ اختالؼ المدلكليف فإّف مبدأ المساكاة في الّتكظيؼ يقصد بو أّف كؿ شخص بإمكانو اإلستفادة 

مف الحقكؽ كالكاجبات التي تتضّمنيا القكاعد القانكنية المقّررة في الكظيفة العاّمة، متى تكّفرت فيو الّشركط  

                                                
محمد يكسؼ المعداكم، دراسة في الكظيفة العمكمّية العاّمة في النظـ المقارنة كالّتشريع الجزائرم، ديكاف  المطبكعات الجامعية، بدكف - 1

. 5، ص 1984طبعة، الجزائر، 
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المقّررة إللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية، التي ترتبط أساسا بجممة مف المكاصفات المطمكبة في المترّشحيف 

. كبالتّالي إخضاعيـ لمبدأ المساكاة

كعميو فمبدأ المساكاة يمـز الّسمطة اإلدارية بضماف احترامو كالسير عمى تفادم ممارسة أّم تمييز 

غير مكضكعي بيف المترّشحيف، بمعنى االلتزاـ بعدـ إخضاع عممية انتقاء المكّظفيف إلى معايير كقيـ ذاتّية 

مرتبطة بتمييز يعكد سببو إلى اإلنتماء الّسياسي أك المعتقدات الّدينّية أك الجنس، فيذه الممارسات كالمعايير 

أّما عف  صكر المساكاة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمية . منبكذة كتتنافى كحقكؽ ككرامة اإلنساف كالكظيفة عمكما

: تتمّثؿ في 

  1مبدأ المساكاة بيف الجنسيف-  1

 إلتحاؽ المرأة بالكظائؼ العمكمّية ما ىك إاّل صكرة لمبدأ المساكاة في الجنس، كىك مبدأ مكّرس في 

كؿ الجزائرييف ليـ نفس : " عمى أفّ 1963 مف دستكر 12مختمؼ الّدساتير الجزائرية، إذ نّصت الماّدة 

 فكاف أكثر تأكيدا عمى ىذه المساكاة، كأفرد ليا عّدة مكاد، إذ نّصت 1976، أّما دستكر "الحقكؽ كالكاجبات

:  عمى أفّ 39الماّدة 

كؿ المكاطنيف متساككف في الحقكؽ كالكاجبات،  "...

."  يمغى كؿ تمييز قائـ عمى أحكاـ مسبقة تتعمؽ بالجنس أك العرؽ أك الحرفة

يضمف الّدستكر كؿ الحقكؽ الّسياسّية كاالقتصادية كاالجتماعية : " فقد نّصت عمى أّنو 42أّما الماّدة 

 كاجب المشاركة في الّتشييد 81، كما ألقى عمى عاتؽ المرأة بمكجب الماّدة "كالثقافية لممرأة الجزائرّية

 منو التي نّصت 29 معّززا ليذا اإلّتجاه، بمكجب الماّدة 1996اإلشتراكي كالتّنمية الكطنية، كجاء دستكر 

. كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف: "عمى أفّ 

ال يمكف أف يتذرع بأّم تمييز يعكد سببو إلى المكلد أك العرؽ أك الجنس أك الّرأم أك أّم شرط أك ظرؼ آخر، 

." شخصي أك اجتماعي

                                                
حمكد حبمى، المساكاة في تكّلي الكظائؼ العاّمة في القكانيف الكضعّية كالّشريعة اإلسالمية ، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بدكف - 1

 .258، ص2000الجزائر، ، طبعة
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أّما بالّنسبة لقكانيف الكظيفة العمكمّية فمـ يمّيز المشّرع الجزائرم منذ أّكؿ قانكف أساسي لمكظيفة         

ليس ىناؾ أّم : "  منو عمى أفّ 5 بيف الجنسيف ذكر أك أنثى، فنّصت الماّدة 1966العمكمّية الصادر عاـ 

تمييز بيف الجنس في تطبيؽ ىذا القانكف األساسي مع االحتفاظ بالّشركط المتعّمقة باالستعداد البدني أك 

."  الكاجبات الخاّصة لبعض الكظائؼ المحّددة بالقكانيف األساسّية الخاصة

 شركط تمنع مف دخكؿ المرأة بعض 1كعميو فالقانكف أجاز أف تتضّمف القكانيف األساسّية الخاصة

الكظائؼ بالّنظر إلى االستعداد البدني أك كاجبات خاصة تتطّمبيا ىذه الكظائؼ، كالتي ال تتكّفر إاّل في جنس 

، كتطبيقا لذلؾ صدرت بعض الّنصكص تستثني المرأة مف بعض الكظائؼ مثؿ المرسكـ 2كاحد دكف اآلخر

 منو عمى 14، حيث نّصت الماّدة 22/01/1970المتعّمؽ بالّنظاـ األساسي لشرطة البمدية الصادر بتاريخ 

 بيذه الكظيفة لمرجاؿ دكف الّنساء، مع اإلشارة أّف مصالح األمف األخرل لـ تكف ممنكعة االلتحاؽأّف حؽ 

 مفتشي الّشرطة تحجز دائما عددا معّينا مف المناصب الختيارعمى المرأة، بؿ إّف المسابقات التي تجرم 

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ 78/12 مف القانكف 12، كما نّصت الماّدة 3لممترّشحات مف الّنساء

، كما تضّمنت الماّدة "يضمف القانكف حماية حقكؽ المرأة في العمؿ طبقا لمّتشريع المعمكؿ بو: "عمى أف

".  ضماف العمؿ لمجميع"الّسادسة مف نفس القانكف 

ال يجكز الّتمييز بيف : " نّصت عمى أّنو27 بالماّدة 06/03ككّرس المشّرع ىذا المكقؼ في القانكف 

". االجتماعيةالمكّظفيف بسبب أرائيـ أك جنسيـ أك أصميـ أك بسبب أّم ظرؼ مف ظركفيـ الّشخصية أك 

كعند الّتمعف في ىاتو الّنصكص فيما يخص المساكاة بيف الجنسيف، يالحظ أّنو ليس ىناؾ نص شبيو  

                                                
القكانيف األساسّية الخاّصة ىي الّنصكص التي تصدرىا الّسمطة التنظيمية في شكؿ مراسيـ تطبيقية ألحكاـ القانكف األساسي العاـ - 1

لمكظيفة العمكمّية، تخص أسالؾ كرتب نكعية كمناصب عميا ك تأطيرية ذات طابع ىيكمي أك كظيفي، تسمح بضماف الّتكفؿ بتأطير 
الّنشاطات اإلدارية كالّتقنية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، كىي نصكص تراعي الّشركط الخاّصة لممارسة تمؾ الكظائؼ، كما ينّظـ 

أنظر . سمؾ مف أسالؾ المكّظفيف، كلو أيضا أف ينّظـ عّدة أسالؾ إذا كانت مياّميا متكاممة، كذلؾ لتجّنب تعّدد القكانيف األساسّية الخاّصة
. 27سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص 

2- Francis Hamon, Droit des fonction public,  Volume 2 Carrières, droits et obligations, LGDJ, Paris,  
2002,  p.20 

 . 260ص ، مرجع سابؽ ، حمكد حمبمي3
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، الذم ترؾ لمقكانيف األساسّية الخاّصة تضميف ىذا الشرط عند اإلقتضاء، 66/133بما تضّمنو القانكف رقـ 

 لـ تتضّمف أّم تحفظ بشأف المساكاة بيف الّرجؿ كالمرأة، كبالتّالي عدـ 66/133إذ أّف القكانيف الالحقة لقانكف 

تحديد أك تقييد لقاعدة المساكاة بيف الجنسيف، لكف قد يبّرر إغفاؿ تمؾ الّنصكص لمثؿ ىذا التحفظ تركيا 

. لمقكاعد العاّمة كالّسمطة التّقديرية لإلدارة حسب أنكاع كطبيعة الكظائؼ

 منعت أّم تفرقة بيف 66/133 مف أّكؿ قانكف أساسي عاـ لمكظيفة العمكمّية رقـ 5إذ أّف الماّدة 

الجنسيف، إاّل ما لو عالقة بالّصالحّية البدنّية التي تبّررىا طبيعة الكظائؼ، ككفقا لما تقره القكانيف الخاصة، 

:  كعميو فاستبعاد المرأة مف الكظائؼ العاّمة ليس مقبكال إاّل بشركط كىي

أف يككف ىذا اإلستبعاد مقّررا في القكانيف الخاصة _ 

أف يككف ىذا االستبعاد مبّررا بطبيعة الكظيفة نفسيا  _ 

عدـ التّمييز بسبب اآلراء   - 2

 يعتبر أيضا عدـ الّتمييز بيف المترّشحيف لإللتحاؽ بالكظائؼ العاّمة استنادا إلى أرائيـ  الّسياسّية أك 

الّنقابّية أك الّدينّية مظيرا مف مظاىر مبدأ المساكاة بغّض الّنظر عف أرائيـ ىك مبدأ دستكرم عاـ، صّرحت 

بذلؾ كؿ الدساتير الجزائرّية كما صّرحت بحرية المعتقد كالّرأم، كمف ثّمة ال يقبؿ الخركج عف ىذه القاعدة إاّل 

 االلتحاؽبنّص صريح، حيث ال يككف المكقؼ الّسياسي أك اإلنتماء الحزبي لممترّشح سببا إلستبعاده مف 

بالكظائؼ العمكمّية، فيي ضمانة لثبات الجياز اإلدارم، ألّف ىذا الجياز يجب أف يككف عنصر ثبات 

كاستقرار في الّدكلة يستمر في أداء عممو بصرؼ الّنظر عف شكميا الّسياسي، فحتى إذا ما تغّير ىذا الشكؿ 

الّسياسي يجب أف يستمر الجياز اإلدارم في عممو، كال يككف ىذا التغّير سببا في فتح باب الّترّشح مرة أخرل 

لمف يدينكف بالكالء الّسياسي أك الحزبي لمحككمة الجديدة، ذلؾ أّف مف حؽ كؿ مكاطف أف يعتنؽ ما يشاء مف 

. 1األفكار كاآلراء بشرط أف ال تخالؼ الّديف كقكانيف الّدكلة أك تعّرض سالمة الّدكلة لمخطر

 

                                                
. 229عمي عبد الفتاح محمد خميؿ، مرجع سابؽ، ص - 1



 تطّور مبادئ و شروط الّتوظيف             :                                              الفصل األّول 
  

 -19-  
 

كلقد درجت تشريعات الكظيفة العمكمّية في الجزائر عمى ىذا الحظر حيث حظرت أف يتضّمف ممؼ 

المكّظؼ العاـ ما يشير إلى أرائو أك نشاطو الّسياسي، إاّل أّف ىذا الحظر يخص الكظائؼ العادية، أّما 

الكظائؼ العميا فاألمر يختمؼ، ككف ىذه األخيرة عمى قدر مف الخطكرة الرتباطيا بالسياسة، لذا مف الطبيعي 

، كبالّتطّرؽ إلى عرض أسباب 1أف يشترط في المترّشح ليا شركطا خاصة يتعمؽ بعضيا بالتزامو الّسياسي

 يالحظ أّف الكظائؼ العميا مف االستثناءات الكاردة عمى مبدأ المساكاة في اإللتحاؽ 66/133القانكف رقـ 

ّما  بالكظيفة العمكمّية، ألّف الّسمطة الّسياسّية ىي التي تممؾ سمطة الّتعييف كتختار مكّظفييا إّما لتقنيتيـ، كا 

.  العتبارات راجعة إلى قيميـ األخالقية كشعكرىـ بمصالح الّثكرة

 كانت الجزائر تقكـ عمى أساس الحزب الكاحد، ىذا الكضع قد يكحي بعدـ الّسماح 1989قبؿ دستكر 

بآراء مخالفة، كال االعتراؼ بمشركعيتيا كال يعطي لصاحبيا حؽ المشاركة في تسيير الشؤكف العاّمة، خاصة 

 لـ يصرحا بمنع 50 في مادة 85/59، كالمرسـك رقـ 30 في مادتو 66/133إذا ما عممنا أّف كال مف األمر 

 20ذكر اآلراء الّسياسّية لممترّشح في ممفو الّشخصي، كما أّف كاجب التحفظ المنصكص عميو في الماّدة 

 85/59 مف المرسـك رقـ 21، ككذا فرض كاجب االلتزاـ بخدمة الحزب كالّدكلة بمكجب الماّدة 21كالماّدة 

ليسا حّجة فيما يتكّجيا إلى المكّظفيف بعد تعيينيـ، أّما قبؿ ذلؾ فميس ىناؾ أدنى إشارة إلى اشتراط اإللتزاـ 

.  الّسياسي، كمف ىنا فقد استبعدت اآلراء الّسياسّية بالّنسبة لمكظائؼ العادية

 صريحا في عدـ 06/03 الذم أقّر الّتعّددية الّسياسّية كالحزبية، جاء األمر رقـ 1989كبعد دستكر 

 منو في فقرتيا األخيرة 93الّتمييز بيف المترّشحيف لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية بسبب أرائيـ، إذ نّصت الماّدة 

يجب أف ال يتضّمف الممؼ اإلدارم أّم مالحظة حكؿ األراء الّسياسّية أك الّنقابّية أك الّدينّية : "عمى أّنو

". لممعني

مضمون مبدأ الجدارة لإللتحاق بالوظيفة العموميّة  : الفرع الثّاني
لـ يعّرؼ الّدستكر الجزائرم مبدأ الجدارة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية صراحة، كلـ يعطي تعريفا لو، 

كاكتفى بالّنص عمى مبدأ المساكاة في تكّلي الكظائؼ العمكمّية، مّما أّدل إلى دسترة مبدأ الجدارة بصفة 
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ىي المساكاة القانكنية، التي تعني أّف لكؿ مكاطف الحؽ - كما سبؽ القكؿ-ضمنية، إذ أّف المساكاة المقصكدة 

في اإللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية بشرط أف يتكّفر فيو كؿ ما يتطمبو القانكف مف شركط كمؤىالت، كما ىذه 

. كمّيةـالّشركط كالمؤىالت إاّل ترجمة لمبدأ الجدارة، أم الّصالحّية عند اإللتحاؽ بالكظيفة الع

كما أّف القكانيف األساسّية لمكظيفة العمكمّية لـ تعطي ىي األخرل تعريفا لمبدأ الجدارة لإللتحاؽ 

بالكظيفة العمكمّية، كاكتفت فقط باإلشارة إليو في بعض نصكصيا بصفة مباشرة أك غير مباشرة، كبذلؾ يككف 

.  المشّرع الجزائرم قد ترؾ ميّمة تعريؼ مبدأ الجدارة إلى الفقو

مف الّصعب إعطاء تعريؼ جامع مانع لمبدأ الجدارة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، ألّف الجدارة ىي 

أسمكب إختيار المكّظفيف كاإلحتفاظ : " الجدارة عمى أّنيا" تكربي"صفة ذاتّية في الّشخص، كقد عّرؼ األستاذ 

 عرؼ الجدارة عمى أنيا الصالحية كىذا ، يعاب عمى ىذا الّتعريؼ أّنو1"بيـ عمى أساس الّصالحّية كالجدارة

 رّكز عمى الّشؽ اإليجابي مف المبدأ كىك ك،المصطمح األخير ما ىك إلى مرادؼ لمصطمح الجدارة 

. الّصالحّية، دكف شقو الّسمبي كىك اإلبتعاد عف المحاباة كالمحسكبية في اإلختيار

ذلؾ الّنظاـ الذم يكّفر العدالة كالكسيمة المنتظمة في : "فقاؿ عف مبدأ الجدارة أّنو" برنارد ركزف"أّما 

خضاعيـ لممساءلة اإلدارية، كؿ ذلؾ  استخداـ األفراد كدفع ركاتبيـ كتطكيرىـ، كاالحتفاظ بيـ في الخدمة كا 

يتـ عمى أساس القدرة كاألداء، كأّف الجدارة ما ىي إاّل الّنقيض ألّم نظاـ آخر يحمؿ عناصر الّتحّيز، 

ف كاف قد عرؼ مبدأ الجدارة بشقيو - ، ما يالحظ عمى ىذا الّتعريؼ "المحاباة، كالّتمييز في إختيار األفراد كا 

فإّنو أغفؿ الّتطّرؽ إلى الجدارة عند اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كاختصر تعريفو في - اإليجابي كالّسمبي

. كجكب إخضاع المسار الميني لممكّظؼ كربط بقائو في الخدمة بمعيار القدرة كاألداء

األسمكب الذم يقكـ عمى اختيار : "أّما الدكتكر أنكر أحمد رسالف، فقد عّرؼ مبدأ الجدارة بأّنو

المكّظفيف العمكمييف كاإلحتفاظ بيـ في كظائفيـ عمى أساس الجدارة أك الكفاية كحدىا، بغّض الّنظر عف أّية 

. 2"إعتبارات أخرل

                                                
صالحيا، الطبعة الثّالثة، دار الفكر العربي، القاىرة، - 1 حمدم أميف عبد اليادم، إدارة شؤكف المكّظفيف في الّدكلة أصكليا أساليبيا كا 

. 58، ص 1990مصر، 
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الّشؽ الّسمبي لمبدأ الجدارة، كىك " تكربي"ىذا الّتعريؼ أضاؼ إلى الّتعريؼ الذم قّدمو األستاذ 

. اإلبتعاد عف أّية إعتبارات أخرل في الّتكظيؼ غير معايير الجدارة كالّصالحّية

أّما القضاء اإلدارم فيشير إلى الّتعريؼ الذم قّدمتو محكمة القضاء اإلدارم بمصر، حيف قالت 

الكفاية كالجدارة صفات ذاتّية في الّشخص، تتكّكف مف عناصر عّدة منيا ما يتصؿ بدرجة المعرفة 

كالمعمكمات اإلدارية كالفنية، كمنيا ما يتصؿ بالذكاء كالنشاط كحسف اإلستعداد لمعمؿ كاإلقباؿ عميو كالتّفّرغ لو 

كالعناية بو، كمنيا ما يتصؿ بحسف السيرة كالسمكؾ، كحسف السمعة كغير ذلؾ مف شتى العناصر كالمقكمات 

. 1األخرل التى تجمع بيف ماضي الّشخص، كتاريخ حياتو الكظيفية

كعميو يمكف تعريؼ مبدأ الجدارة بأّنو ذلؾ الّنظاـ الذم يكفؿ تحقيؽ مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف في 

تكّلي الكظائؼ العاّمة، كاإلحتفاظ بيـ عمى أساس الكفاءة كالّصالحّية بعيدا عف المحاباة كالمحسكبية كذلؾ 

. عف طريؽ اإلمتحاف كالّتسابؽ

كىذا الّتعريؼ يشمؿ مبدأ الجدارة بشّقيو اإليجابي كالّسمبي، كيشمؿ أيضا الجدارة في اإللتحاؽ 

  .بالكظائؼ العمكمّية، ككذا الجدارة أثناء المسار الميني لممكّظؼ كمعيار لمبقاء في الكظيفة

.  خصائص مبدأ الجدارة كمف ىنا تتجّمى

  إقتصار الّتكظيؼ في الكظائؼ العمكمّية عمى ذكم الجدارة، فاختيار المكّظفيف يككف عمى أساس

المقدرة بعيدا عف المحاباة كالمحسكبّية، كتتجّمى ىذه الجدارة في الجدارة الفعمية لممترّشحيف لمكظيفة 

العمكمّية، كىي الجدارة األخالقية كالّصحية كالمينية التي مف خالليا يتأّكد مف صالحيتو، فالجدارة 

األخالقية تستكجب أف يككف الّشخص المتقّدـ لمترّشح لمكظيفة العمكمّية حميد األخالؽ كذك سمعة 

حسنة، أّما الجدارة الّصحية فتقتضي أف يككف المترّشح صحيح الجسـ حتى يتمّكف مف القياـ بأعباء 

لى جانب الجدارة األخالقية كالّصحية تكجد الجدارة المينّية كىي تعني تكافر المؤىالت  الكظيفة، كا 

 .العممية كالعممية

 

                                                
 .15، ص 1982أنكر أحمد رسالف، تقارير الكفاية، مجمة القانكف كاالقتصاد، جامعة القاىرة، سنة - 1



 تطّور مبادئ و شروط الّتوظيف             :                                              الفصل األّول 
  

 -22-  
 

  يعكد الحكـ عمى تكّفر الجدارة لمجنة محايدة مف الحكاـ تختمؼ عف سمطة الّتعييف، تحاط بسياج مف

الضمانات التي تكّفر ليا النزاىة كتبعدىا عف أّم ضغكط أك شبيات أثناء ممارسة اإلشراؼ عف 

المسابقات بيدؼ الكشؼ عف أفضؿ المترّشحيف، كتقكـ ىذه المجنة بإجراء جميع اإلمتحانات تحريرية 

كانت أك شفكية لجميع المترّشحيف، مع كضع برنامج لقياس درجة صالحية المتقّدميف لشغؿ 

 . 1الكظائؼ

  أف يككف اإلختيار عف طريؽ مسابقة، إذ تعتبر المسابقة أىـ ضمانة لمبدأ الجدارة، حيث تقكـ ىيئة

ما بعقد إمتحانات ذات طبيعة خاصة لممترّشحيف لشغؿ الكظائؼ العمكمّية بقصد الّتحّقؽ مف كفايتيـ 

كصالحيتيـ لتحّمؿ أعباء كحاجيات الكظائؼ، عمى أف يرتب الناجحكف في كشكؼ طبقا لترتيب 

 . نجاحيـ في المسابقة، كيتـ الّتكظيؼ كفقا ليذا الّترتيب

 كيأتي ىذا إعماال لمبدأ المساكاة، إذ 2 تكافؤ الفرص أماـ المترّشحيف كاّفة لمتنافس عمى الكظائؼ ،

عمى الييئة المعنية بالّتكظيؼ أف تقكـ بالجير كاإلعالف الكاسع عف مسابقة الّتكظيؼ كفتح المجاؿ 

.  أماـ الجميكر لمترّشح لممسابقة، كىذا إحقاقا لمبدأ المساكاة

االستثناءات الواردة عمى تطبيقات مبادئ الّتوظيف : المطمب الثّالث

الجدارة المذيف أصبحا اليـك مبدأ إذا كاف الّتكظيؼ مف حيث األصؿ يعتمد عمى مبدأ المساكاة ك

مبدأيف دستكريف، فإّف مراجعة تشريعات الكظيفة العمكمّية تكشؼ لنا عف كجكد استثناءات ترد عمييا، 

خصكصا إذا ما عممنا أّف مسابقات الّتكظيؼ ىي األصؿ كىي الّتجسيد العممي كالّتطبيقي لكؿ مف المبدأيف، 

ف كانت تكشؼ  فالّتكظيؼ عف طريؽ المسابقة ىك نقطة إلتقاء بيف مبدأ الجدارة كمبدأ المساكاة، فالمسابقة كا 

عف مدل جدارة الّشخص لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية فيي في نفس الكقت تتيح لكؿ المكاطنيف اإللتحاؽ بيا  
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   :سنعالج ىاتو استثناءات مف خالؿ الفركع التّالية ، عمى قدـ المساكاة

 نظاـ الكظائؼ المحجكزة :  الفرع األّكؿ          

الكظائؼ العميا  :            الفرع الثّاني

معيار المكاف الجغرافي لممنصب المطمكب شغمو         :            الفرع الثّالث

نظام الوظائف المحجوزة : الفرع األّول
ىي طريقة إستثنائية لإللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية، تقكـ عمى أساس حجز نسبة معّينة مف الكظائؼ 

، فتكظيفيـ يتـ عمى 1لشغميا بكاسطة معاقيف أك مصابيف في عمميات حربية دكف منافسة مف األفراد العادييف

. 2 إنسانية، كمبرر ذلؾ العرفاف ألفراد تكبدكا تضحيات في سبيؿ الدفاع عف الكطفاعتباراتأساس 

كظائؼ معّينة ال تحتاج إلى تخّصص كبير أك إلى مستكل :"كما تعرؼ الكظائؼ المحجكزة بأّنيا 

عاؿ مف الكفاية الجسمانية، فال تسرم عمييا القكاعد العاّمة في المنافسة، تحجز كتخّصص لطكائؼ معّينة 

تككف قد تحّممت قدرا كبيرا مف كيالت الحرب، كيككف التّنافس عمى شغؿ ىذه الكظائؼ مف بيف تمؾ الطكائؼ 

.  3"دكف غيرىا

كتتمّخص مبّررات المجكء لمكظائؼ المحجكزة العتبارات إنسانية كاجتماعية تتمّثؿ في كاجب الّدكلة في 

اإلعتراؼ بالجميؿ لمف ضحكا بأنفسيـ في سبيؿ الكطف، كخير كسيمة لتحقيؽ ذلؾ ىي تمكينيـ مف اإللتحاؽ 

بالكظائؼ العمكمّية عرفانا بالجميؿ، كالمستفيد اآلخر مف الكظائؼ المحجكزة ىـ ذكم االحتياجات الخاّصة، 

عانتيـ، كخير سبيؿ لذلؾ إتاحة فرص الّتكظيؼ  الذيف تقتضي مبادئ العدالة كالّتضامف االجتماعي حمايتيـ كا 

. ليـ بشركط إمتيازية ليككف ذلؾ نكع مف الّتعكيض عف تمؾ اإلعاقة

ظير ىذا النكع مف الكظائؼ في الجزائر غداة االستقالؿ، كصدرت نصكص لتنظيـ أكضاع قدماء 

المجاىديف كالمساجيف كالمعتقميف المناضميف، كضماف حياتيـ االجتماعية كتخفيؼ شركط التكظيؼ في حّقيـ  

                                                
.  34، ص 1986، مصر، 50أنكر أحمد رسالف، األثار القانكنية لتقارير األداء الكظيفي، مجمة اإلدارة العامة، العدد- 1
، 1973، 03، مجمة العمـك القانكنية، العدد–نظاـ حجز الكظائؼ–محمد السيد محمد الدماجي، الحقكؽ الّدستكرية في المجاؿ الكظيفي - 2
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، ككذا القانكف رقـ 1 المتضّمف الّتدابير المشجعة لمدخكؿ  في الكظيفة العمكمّية62/503باألمر رقـ 

 كقد تبّنت 27/01/1964 الِمؤرخ في 64/42، كالمتّمـ بالقانكف رقـ 31/08/1963 المؤرخ في 63/321

عبر مختمؼ الّتشريعات المتعاقبة الخاّصة بالكظيفة العمكمية لكف في حدكد متفاكتة، كسيتـ   نظاـ ىذاالجزائر

. 2التّفصيؿ في الكظائؼ المحجكزة في الفصؿ الثّاني عند الّتطّرؽ إلى التكظيؼ المباشر

الوظائف العميا  : الفرع الثّاني
إذا كانت مبادئ الّتكظيؼ في اإللتحاؽ بالكظائؼ العاّمة تقتضي أف ال تؤخذ آراء المترّشح الّسياسّية 

في الحسباف فإّف ىذا األمر ليس عمى إطالقو، إذ أّف الّتعييف في الكظائؼ العميا تحكمو غالبا اإلعتبارات 

الّسياسّية في المترّشح، كفي ىذه الحالة يمكف مخالفة القكاعد العاّمة عند الّتعييف فييا، أم مخالفة مبدأ 

المساكاة كمبدأ الجدارة، فالكظائؼ العميا ىي تمؾ الكظائؼ التي ترتبط إرتباطا كثيقا بالسياسة ، ألّنيا تقع في 

. خط إلتماس بيف اإلدارة كالسياسة، األمر الذم يتطمب أف يككف لمحككمة الحؽ في اختيار مف يشغميا

كتعرؼ الكظائؼ العميا بأّنيا تمؾ الكظائؼ التي تكجد بيف الكظائؼ اإلدارية كالّسياسّية، كىي تتطّمب 

. 3مؤىالت عممية لما تنطكم عميو مف مسؤكليات كأعباء خاّصة

كعميو يعّد الّتعييف المباشر في ىذه الكظائؼ خركجا عف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة المجسداف عف 

طريؽ المسابقة، كترجع الحكمة مف تقرير ىذا اإلستثناء إلى أّف ىذه الكظائؼ ىي أقرب إلى الكظائؼ 

الّسياسّية منيا إلى الكظائؼ اإلدارية، مّما يقضي إخضاع أمر الّتعييف فييا إلى الّسمطة التّقديرية لمحككمة 

، مثاليا كظيفة الكاتب العاـ لمحككمة، الكتّاب 4ككنيا تقكـ أساسا عمى الثقة في أشخاص المترّشحيف لشغميا

العاّمكف لمكزارات، المديركف العاّمكف كالمديركف كنكاب المديريف لإلدارات المركزية، األميف العاـ لمخزينة، 

...  المراقب المالي لمّدكلة، رئيس الجامعة

 
                                                

، المتضّمف تدابير مشجعة لمدخكؿ إلى الكظيفة العمكمّية، الجريدة الرسمية، 1962 جكيمية 19، مؤرخ في 62/503المرسـك رقـ - 1
. 1962 جكيمية 20، الّصادرة بتاريخ 3العدد

 .  مف ىذه المذكرة 65 أنظرالصفحة رقـ 2
. 142مصطفى شريؼ، مرجع سابؽ، ص - 3
. 190، ص1988الطبعة الثّانية، القاىرة، مصر، سنة - دراسة مقارنة–طارؽ حسنيف الزيات، حرية الّرأم لدل المكّظؼ العاـ - 4
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 الجزائر مف االشتراكية إلى ام مرت بوتلقد عرفت الجزائر الكظائؼ العميا، كاختمفت باختالؼ حقب اؿ        

.  إلى الثنائيةالتنفيذية السكؽ، مف سياسة الحزب الكاحد إلى الّتعّددية الحزبية كمف أحادية الّسمطة اقتصاد

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية ساد نظاـ الحزب 66/133ففي ظؿ األمر رقـ 

يمكف لمسمطات : "الكاحد كبدا جميا أثره عمى مفيـك الكظائؼ العميا، حيث جاء في بياف أسباب ىذا القانكف

ّما العتبارات  الّسياسّية أف تعّيف بطريقة تقديرية في بعض الكظائؼ العميا مرّشحيف يختاركف إّما لتقنيتيـ كا 

". راجعة إلى قيميـ األخالقية أك لشعكرىـ بمصالح الّثكرة

تحّدد بمرسكـ الكظائؼ العميا التي تِرؾ الّتعييف فييا : " مف نفس األمر عمى أفّ 9كلقد نّصت الماّدة 

، كتطبيقا ليذه الماّدة صدر المرسكـ رقـ "لقرار الّسمطة الّسياسّية، كالّتعييف في ىذه الكظائؼ قابؿ لمعزؿ

، حيث نّصت الماّدة األكلى عمى ىذه الكظائؼ ككّزعتيا بيف رئاسة 1 المتعّمؽ بالكظائؼ العميا66/140

مجمس الكزارة، اإلدارة المركزية، كزارة الشؤكف الخارجية، كزارة الّداخمية، كزارة المالية كالّتخطيط ككزارة التربية 

.  2"الكطنية

ـّ الّتعينات في الكظائؼ العميا بمكجب مرسكـ، أّما الماّدة 2كنّصت الماّدة   3 مف نفس المرسكـ أف تت

.  كالييئاتبالمفشياتفقد نّصت عمى أّف شركط الّتعييف تحّدد في القكانيف الخاّصة 

ما يالحظ عمى ىاتيف الماّدتيف أّف ليس ىناؾ تفصيؿ كتحديد لمجية التي ليا حؽ الّتعييف إاّل ما جاء 

 أّف اعتبارا، "الّسمطة الّسياسّية" السابؽ الذكر عندما أشار إلى 66/133 مف األمر رقـ 9في نّص الماّدة 

. ق الفترة ىك نفسو األميف العاـ لمحزب الحاكـ، فيك إذف مف  يممؾ سمطة الّتعييفاترئيس الجميكرية في ق

الكظائؼ العميا " فقد تطّرؽ إلى ىذه الكظائؼ في الفرع الثّاني المعنكف بػ 78/12أّما القانكف رقـ 

:   منو عمى124مف الفصؿ الرابع مف الباب الثّالث، إذ نّصت الماّدة " لمحزب كالّدكلة

                                                
 جكاف 07، الّصادرة بتاريخ 46، متعمؽ بالكظائؼ العميا، الجريدة الرسمية، العدد1966 جكاف 2، المؤرخ في 66/140المرسـك رقـ - 1

1966 .
 جانفي 27، الصادرة بتاريخ 8، الجريدة الّرسمية، عدد 23/01/1968 المؤرخ في 68/14 بالمرسـك رقـ 66/140كقد عدؿ المرسـك - 2

1968 .
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تعد قائمة لمكظائؼ العميا في الحزب كالّدكلة في أرفع مستكل عمى الصعيد الكطني، كذلؾ خارج "

. السّمـ الكطني الذم يتضّمف تصنيؼ المناصب الّنمكذجية

تصدر قائمة الكظائؼ العميا لمحزب كالّدكلة بمكجب مرسكـ، يجرم تتميميا كتحديثيا عند الضركرة 

. باألشكاؿ نفسيا

. كتككف الكظائؼ العميا المنصكص عمييا في الفقرة األكلى أعاله مكضكع تصنيؼ خاص

." االنتخابيةيتـ الّتعييف في ىذه الكظائؼ بمكجب مرسكـ، ما عدا الكظائؼ العميا 

 فقد أحالت في شأف حقكؽ كالتزامات مف يشغؿ ىذه الكظائؼ العميا إلى صدكر مرسكـ، 125أّما الماّدة 

، 1 المتضّمف حقكؽ ككاجبات أصحاب الكظائؼ العميا214 /85كتطبيقا لياتيف الماّدتيف صدر المرسكـ رقـ 

 منو فيمف يتكّلى الكظائؼ العميا أف يككف لو مستكل تأىيؿ، كأف يككف لو أقدمية 5كلقد اشترطت الماّدة 

خمس سنكات في الحزب، أك في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية أك اإلدارات كالييئات العمكمّية، كىنا يتبادر 

إلى الذىف تساؤؿ عف السبب الذم دفع المشّرع إلى فرض ىذه الّشركط إضافة إلى الّشركط العاّمة 

 سابؽ الذكر، قد يككف اليدؼ مف ىذه الّشركط اإلضافية ىك تبياف 85/59المنصكص عمييا في المرسـك 

 سنكات في الحزب لعمو جاء ليكّرس 5كتمييز الكظائؼ العادية عف الكظائؼ العميا، كبالّنسبة لشرط أقدمية 

قصاء الفئات األخرل مف تكّلي الكظائؼ العمكمّية، األمر الذم قد ينتج عنو خركج  ىيمنة الحزب الحاكـ كا 

 الّسياسي بمكجب االلتزاـ قد كّرس 1976عف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة خصكصا إذا ما عممنا أّف دستكر 

تتاح المسؤكليات في الّدكلة لممكاطنيف الذيف تتكّفر فييـ مقاييس الكفاءة كالنزاىة : " بنّصيا38الماّدة 

". كااللتزاـ

 لـ تتضّمف أّية إشارة الى المؤىالت 1966بالّنسبة لشرط الكفاءة تجدر اإلشارة إلى أّف نصكص سنة 

. 85/214العممية مثؿ التي اشترطيا مرسـك 

                                                
، يحّدد حقكؽ ككاجبات ألصحاب الكظائؼ العميا في الّدكلة ككاجباتيـ، الجريدة 1985 أكت 20، المؤرخ في 85/214المرسـك رقـ - 1

.  1985 أكت 21، الصادرة بتاريخ 35الرسمية، العدد 
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أّما النزاىة التي تمس الجانب األخالقي لممكّظؼ، فقد تككف نية المشّرع تجسيدىا مف خالؿ تجنب 

 منو المكّظؼ مف أف 19 بمكجب الماّدة 85/214بعض األعماؿ التي تتنافى مع النزاىة، إذ منع المرسـك 

.   أك أّية منافع أخرلكمكافأةيتمّقى أك يقبؿ بمقتضى ميامو كألّم سبب مف األسباب ىدايا 

 تبّني السياسة االشتراكية كفؽ ما يحّدده حزب جبية االشتراكي فيعني في ظؿ الّنظاـ االلتزاـأّما شرط 

الّتحرير الكطني، فيذا الشرط قد يككف غير مكضكعي ألّنو يؤدم إلى استبعاد أشخاص مف الكظائؼ العميا 

.  كبالتّالي يمس بمبدأ المساكاة

 الشيء الذم التنفيذية الّسمطة ازدكاجية الذم أقّر الّتعّددية الحزبية كمبدأ 1989كبعد صدكر دستكر 

شيدت ىاتو المرحمة تطّكرا في حيث ، 1أّدل إلى اقتساـ ّسمطة الّتعييف بيف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة

 الكحيد في الّتعييف بؿ انظـ االختصاصمفيـك الكظائؼ العميا، كنتيجة لذلؾ لـ يعد رئيس الجميكرية صاحب 

.  إليو رئيس الحككمة

زاء الّتساؤؿ الذم أثير عف ماىية الكظائؼ المدنية التي يعيِّف فييا رئيس الجميكرية ككظائؼ الّدكلة  كا 

 المتعّمؽ بالّتعييف في الكظائؼ 89/44التي يحؽ لرئيس الحككمة أف يعيِّف فييا، صدر المرسكـ الرئاسي رقـ 

، الذم مّيز بيف الكظائؼ التي تعكد فييا سمطة الّتعييف لرئيس الجميكرية دكف إشراؾ جية 2المدنية كالعسكرية

. 3أخرل كالتي يتـ الّتعييف فييا بمكجب مرسكـ رئاسي يصدره في مجمس الكزراء

 المتعّمؽ بكيفيات الّتعييف في بعض الكظائؼ المدنية لمّدكلة 91/307كما صدر المرسـك رقـ 

يعيِّف رئيس الحككمة بمرسكـ تنفيذم يّتخذ في : "...  إذ جاء في الماّدة األكلى منو4"كظائؼ عميا"المصّنفة 

 ، كصدر المرسكـ..."مجمس الحككمة، بناءا عمى اقتراح الكزير المعني أك الكزراء المعنييف في الكظائؼ العميا

                                                
1- Mahmoud Bouzerde, les fonctions supérieures en Algérie, thèse de magister, Alger, 1993, P 92. 

، المتعّمؽ بالّتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمّدكلة، الجريدة 1989 أفريؿ 10، المؤرخ في 89/44المرسـك الرئاسي رقـ - 2
. 1989 أفريؿ 12، الصادرة بتاريخ 15الّرسمية، العدد 

.  الّسابؽ الّذكر89/44 مف المرسـك الرئاسي رقـ 5، ك4، 3، 2، 1راجع الماّدة - 3
كظائؼ "، المتعّمؽ بكيفيات الّتعييف في بعض الكظائؼ المدنية لمّدكلة المصّنفة 1991 سبتمبر07، المؤرخ في91/307المرسـك رقـ - 4

. 1991 سبتمبر18، الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الّرسمية، العدد "عميا
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 الذم حّدد الكظائؼ 1 المتعّمؽ بكيفية الّتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمّدكلة99/240الرئاسي رقـ 

التي يعكد الّتعييف فييا لرئيس الجميكرية، أّما باقي الكظائؼ العميا فتعكد لرئيس الحككمة، كبيذه الطريقة 

 15 المؤرخ في 08/19نقترب مف المعايير المكضكعية، لكف الّتعديؿ الّدستكرم الذم تضّمنو القانكف رقـ 

 عندما جعؿ سمطة الكزير األّكؿ 1976 فقد أعاد الحالة إلى ما كانت عميو في ظؿ دستكر 2008نكفمبر 

. 2في الّتعييف في كظائؼ الّدكلة مرىكنة بمكافقة رئيس الجميكرية

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيقة العمكمّية في الفصؿ الثّالث 06/03 كقد تضّمف األمر رقـ 

تنشأ : " منو15مف الباب األّكؿ حيث جاء في الماّدة " المناصب العميا كالكظائؼ العميا لمّدكلة"المعنكف بػ 

كظائؼ عميا لمّدكلة في إطار تنظيـ المؤسسات كاإلدارات العمكمّية،  

عداد كتنفيذ  تتمّثؿ الكظيفة العميا لمّدكلة في ممارسة مسؤكلية بإسـ الّدكلة قصد المساىمة مباشرة في تصكر كا 

". سياساتيا العمكمية

  : مف نفس األمر طريقة الّتعييف، إذ نّصت عمى أّنو16كلقد حّددت الماّدة 

، كعميو فقد ترؾ الّتعييف في "يعكد الّتعييف في الكظائؼ العميا لمّدكلة لمّسمطة التّقديرية لمّسمطة المؤىمة"

ىذه الكظائؼ إلى الّسمطة التّقديرية لمجية اإلدارية، الشيء الذم قد ينتج عنو انحراؼ عف مبدأ الجدارة 

كالحياد عف مبدأ المساكاة، لكنو مبرر باعتبارات تممييا المصمحة العاّمة، تتمّثؿ في ضركرة ترؾ عممية 

، إذ أّف 3الّتعييف إلرادة اإلدارة الختيار األفراد الذيف تتكّفر فييـ القدرة عمى تنفيذ السياسات العاّمة لمّدكلة

إطالؽ يد اإلدارة في الّتعييف ليس مطمقا،بؿ يجب أف تمتـز اإلدارة بتكّفر الّشركط العاّمة المقّررة لشغؿ ىذه 

 المتعّمؽ بحقكؽ العّماؿ الذيف 90/226مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 4 21ّرتو المادةػؼ، كىك ما أؽػالكظائ

                                                
، يتعّمؽ بكيفية الّتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمّدكلة، الجريدة 1999 أكتكبر 27، المؤرخ في 99/240المرسـك الّرئاسي رقـ - 1

. 1999 أكتكبر 31، الصادرة بتاريخ 76الرسمية، العدد
يمارس الكزير األكؿ، زيادة عمى الّسمطات التي تخّكليا إياه صراحة : " المعّدؿ كالمتّمـ عمى أّنو1996 مف دستكر 85إذ تنص الماّدة - 2

..." يعّيف في كظائؼ الّدكلة بعد مكافقة رئيس الجميكرية:... أحكاـ أخرل مف الّدستكر، الّصالحيات اآلتية
مكالم لحسف بف فرحات ، إدارة الكفاءات كدكرىا في عصرنة الكظيفة العمكمّية في الجزائر، مذكرة ماجيستر، كمية الحقكؽ كالعمـك - 3

. 38، ص2012-2011الّسياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
ال يعّيف أحد في كظيفة عميا في الّدكلة إذا لـ تتكّفر فيو شركط الكفاءة : " أّنو226 /90 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 21تنص الماّدة - 4

:  كالّنزاىة، كيجب أف يتكّفر فيو عمى الخصكص ما يأتي
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 كتجدر اإلشارة إلى أّف ىذا المرسكـ لـ ينّص عمى شرط اإللتزاـ، 1يمارسكف كظائؼ عميا في الّدكلة ككاجباتيـ

كنّص عمى الخبرة المشترطة في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية أك المؤسسات كالييئات العمكمّية كلـ يذكر 

. الحزب

ارات الّسياسّية في نطاؽ بىذا ما يتعمؽ باألحكاـ القانكنية لمكظائؼ العميا في الجزائر فمراعاة االعت

.  الكظائؼ العميا أمر ممحكظ عبر مختمؼ مراحؿ تطّكر مفيكـ الكظائؼ العميا

معيار المكان الجغرافي لممنصب المطموب شعمه : الفرع الثّالث
 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية، جاء 06/03 مف األمر رقـ 82إعماال لممادة 

 الذم يحّدد كيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في 12/194المرسكـ التّنفيذم رقـ 

، كقد جاء ىذا المرسكـ بشرط جديد لممشاركة في مسابقات الّتكظيؼ لـ تنّص 2المؤسسات كاإلدارات العمكمّية

عميو الّنصكص الّتشريعية الجزائرّية مف قبؿ، أال كىك معيار المكاف الجغرافي لممنصب المطمكب شغمو، 

كجعمو معيار فاصؿ لممشاركة في المسابقة، إذ عمى المترّشح أف يقّدـ شيادة إقامة تثبت إقامتو في البمدية أك 

:   منو عمى أّنو6الكالية مكاف كجكد المنصب المطمكب شغمو، حيث نصت الماّدة 

باستثناء المسابقات ذات البعد الكطني، تجرل المسابقات كالفحكص المينّية عمى مستكل كؿ كالية حيث "

يكجد منصب العمؿ المراد شغمو،  

كفي حالة كجكد منصب العمؿ المراد شغمو في بمدية بعيدة، تمنح األكلكية في الّتكظيؼ لممترّشحيف 

."  المقيميف في ىذه البمدية

                                                                                                                                                       
 أف يستكفي الّشركط العاّمة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، عمى النحك الذم يحّدده الّتشريع كالتنظيـ الجارم بيما العمؿ، (1
 أف يثبت تككينا عاليا أك مستكل مف الّتأىيؿ مساكيا لذلؾ، (2
سنكات عمى األقؿ في المؤسسات أك اإلدارات العمكمّية أك في المؤسسات كالييئات  (5)أف يككف قد مارس العمؿ مدة خمس  (3

..."  العمكمّية
، المتعّمؽ بحقكؽ العّماؿ الذيف يمارسكف كظائؼ عميا في الّدكلة 1990 جكيمية 25، المؤرخ في 90/226المرسـك التّنفيذم رقـ - 1

 2 المؤرخ في 94/04، المعّدؿ كالمتّمـ بالمرسـك التّنفيذم رقـ 1990 جكيمية 28، الّصادرة في 31ككاجباتيـ، الجريدة الرسمية، العدد
. 1994 جانفي 02، الصادرة بتاريخ 1، الجريدة الّرسمية، العدد 1994جانفي 

، يحّدد كيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في 2012 أفريؿ 25، المؤرخ في 12/194المرسـك التّنفيذم رقـ - 2
جرائيا، الجريدة الّرسمية، العدد  . 2012 مام 03، الّصادرة بتاريخ 26المؤسسات كاإلدارات العمكمّية كا 
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كبذلؾ كّرست ىذه الماّدة معيار المكاف الجغرافي لممنصب المطمكب شغمو، كجعمتو شرطا لمشاركة 

.  المترّشحيف في مسابقات كالفحكص المينّية لمتكظيؼ الخارجي

كيفيـ مف ىذه الماّدة أّف األصؿ ىك إعماؿ معيار المكاف الجغرافي لممنصب المطمكب شغمو في 

تراب الكالية أك البمدية البعيدة، كاإلستثناء ىك المسابقات ذات البعد الكطني التي يفتح الّتسجيؿ لممشاركة فييا 

لكؿ المترّشحيف المستكفيف لمّشركط القانكنية المحّددة في التنظيـ المعمكؿ بو بغّض الّنظر عف مكاف إقامة 

المترّشح، كيتـ تحديد الّطابع الكطني لممسابقات مف طرؼ الكزير الكصي عمى المؤسسة أك اإلدارة المعنية، 

كيكّرس الّطابع الكطني لممسابقات بمكجب قرار أك مقّرر فتح المسابقة، كفي حالة عدـ اشتراط اإلقامة كشرط 

. لممشاركة في المسابقة تعتبر ىذه األخيرة ذات طابع كطني

في حالة تكاجد المنصب المعني في تراب الكالية، يتـ تنظيـ المسابقة مف طرؼ أك لفائدة مؤسسة أك 

إدارة عمكمية تقع في ىذه الكالية كالمصالح غير ممركزة مثال، كيخصص الّتكظيؼ في ىذه الحالة 

. لممترّشحيف المقيميف بيذه الكالية

كفيما يخص المسابقات المنّظمة مف طرؼ بمدية بعيدة فإّف األكلكية تمنح لممترّشحيف المقيميف بيذه 

. البمدية

كتعتبر شيادة اإلقامة التي يقّدميا المترّشح ضمف ممفو لممشاركة في المسابقات كالفحكص المينّية 

ىي المعيار الفاصؿ الذم يتحقؽ مف خاللو مف إقامة المترّشح في تراب الكالية أك البمدية البعيدة حيث يكجد 

. 1منصب العمؿ المراد شغمو

فيؿ يمس ىذا الشرط بمبدأ المساكاة لإللتحاؽ بالكظائؼ العاّمة كمبدأ الجدارة؟ خصكصا إذا ما عممنا أّف 

نسبة المشاركة في المسابقة تقؿ كّمما كانت المسابقة ذات بعد يخص بمدية أك كالية مقارنة بما إذا كانت ذات 

بعد كطني، كبالتّالي قد يحـر ذكم الجدارة مف المشاركة في ىاتو المسابقات كالفحكص المينية، فيؿ يمكف 

إعتبار ما جاء في ىذا المرسـك مخالؼ لمدستكر مف حيث حياده عف مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة كتمييزه لفئة 

                                                
 25 المؤرخ في 12/194، تتعّمؽ بتطبيؽ أحكاـ المرسـك التّنفيذم رقـ 2013 فيفرم 20، المؤرخة في 1راجع الّتعميمة رقـ - 1

جرائيا، المديرية العاّمة 2012أفريؿ ، المحّدد لكيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية كا 
 .لمكظيؼ العمكمي
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عمى فئات أخرل؟ أك اعتباره تمييز إيجابي تمميو المصمحة العاّمة كاعتباره بالتّالي استثناء يرد عف مبدأ 

.    المساكاة كمبدأ الجدارة تمميو اعتبارات اجتماعية كاقتصادية كسياسية، كىذا األخير ىك ما نميؿ إليو

  كمف تطبيقات ىذا اإلستثناء تعميمة الكزير األّكؿ عبد المالؾ سالؿ المتعّمقة بتسيير الّتشغيؿ في كاليات 

ـّ تمبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في كاليات الجنكب مف 2013 مارس 11الجنكب المؤرخة في   بأف تت

باب األكلكية مف اليد العاممة المحّمية، كخاّصة اليد العاممة غير المؤىمة تأىيال عاليا، كفي حالة إستحالة 

إيجاد اإلختصاصات المطمكبة في سكؽ العمؿ المحّمية يمكف لكالي الكالية أف يطمب ترخيصا إستثنائيا بالمجكء 

إلى اليد العاممة خارج الكالية، عمى أف يككف ذلؾ بناءا عمى تقرير معمؿ مشفكعا برأم مصالح الّتشغيؿ 

.  1المختصة في حدكد المناصب الشاغرة التي تفتقر محميا إلى ما يكافقيا مف مؤىالت

ىذه ىي مبادئ الّتكظيؼ التي عرفيا الّتشريع الجزائرم كالتي تبّناىا منذ االستقالؿ كلـ يحد عنيا عبر سائر 

القكانيف التي عرفتيا الكظيفة العمكمّية، فالّتطّكر مّس فقط الجانب الّتطبيقي ليذه المبادئ، فيؿ عرفت شركط 

الّتكظيؼ ىي األخرل ىذا التطّكر؟ 

 

  

                                                
المديرية العامة ، المتعمقة بتسيير التشغيؿ في كاليات الجنكب  ، 11/03/2013المؤرخة في ، تعميمة الكزير األكؿ عبد المالؾ سالؿ 1

.  لمكظيفة العمكمية
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تطّور شروط التوظيف : المبحث الثّاني

 بالكظيفة العمكمّية أف تككف شركط الّتكظيؼ مّتسمة بالمكضكعية لاللتحاؽ    يقتضي تطبيؽ مبدأ المساكاة 

كالّتجريد حتى يتسّنى لسائر المترّشحيف التّقّدـ لشغميا دكف تمييز، مع تكفير فرص تنافس متكافئة، كبالتّالي 

 بالكظيفة االلتحاؽحصكؿ اإلدارة أك المؤسسة العمكمّية عمى أكفأ المترّشحيف، كمف ىنا تتجّمى ضركرة أف يتـ 

العمكمّية كفقا لمبدأ الجدارة، مع كجكب مراعاة عناصر ىاتو الجدارة بالّنسبة لكؿ كظيفة، كعميو سنتطّرؽ في 

 ىذا المبحث لمشركط العاّمة لمتكظيؼ كتطّكرىا عبر مختمؼ مراحؿ تشريعات الكظيفة العمكمّية المتعاقبة

سنعالج ىاتو الّشركط مف خالؿ ثالث مطالب ك

 كالكالء         االنتماءشركط : المطمب األّكؿ

الّشركط األخالقية :                                        المطمب الثّاني

شركط الكفاءة :                                        المطمب الثّالث

 والوالء االنتماءشروط : المطمب األّول

تتكّلى الكظيفة العمكمّية خدمة العاّمة كتحقيؽ مصمحة الكطف كرعاية شؤكف المكاطنيف، كمف ثـ البد 

أف يككف المترّشح ليذه المياـ مرتبطا بالّدكلة التي يطمح لخدمتيا حامال جنسيتيا، متحّمال كاجب الدفاع 

عنيا، كىك ما قضت بو تشريعات الكظيفة العمكمّية الجزائرّية عندما اشترطت تكافر شرط الجنسّية كتكضيح 

. الكضعّية إزاء الخدمة الكطنية ككذا أاّل يككف قد كقؼ أثناء الحرب الّتحريرية مكقفا مناىضا لمصالح الكطف  

:  عمى ماسبؽ سنتطّرؽ إلى ىذه الّنقاط عبر الفركع التّالية

شرط الجنسّية : الفرع األّكؿ

شرط الخدمة الكطنية : الفرع الثّاني

 أف ال يككف قد كقؼ أثناء الحرب الّتحريرية مكقفا مناىضا لمصالح الكطف: الفرع الثّالث

شرط الجنسيّة  : الفرع األّول
الجنسّية ىي العالقة كالّرابطة الّسياسّية كالقانكنية التي تقكـ بيف الّشخص كالّدكلة التي ينتمي إلييا، 

كىي كصؼ في الفرد تفيد انتسابو إلى دكلة معّينة، كتتطّمب الّتشريعات في جّؿ الّدكؿ أف ينتمي لجنسيتيا مف 
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يتكّلى الكظائؼ العاّمة، ككف المكّظؼ يمّثؿ سمطة الّدكلة كسيادتيا عبر مختمؼ إداراتيا كمؤسساتيا العمكمّية، 

كما تعّد مظيرا مف مظاىر ممارسة الحقكؽ الّسياسّية في المجتمع تمؾ الحقكؽ التي ال يتمّتع بيا سكل 

المكاطنيف دكف األجانب، كما أّف تكظيؼ المكاطنيف بما لدييـ مف كالء أك مف ركابط تربطيـ بالّدكلة التي 

 بذلؾ المجتمع، فضال عف أّف الكطنييف أكلى مف االرتقاءيحممكف جنسيتيا يدفعيـ إلى العمؿ الجاد مف أجؿ 

غيرىـ في اإلستفادة مف مزايا الكظيفة العمكمّية كالقضاء عمى مشكمة البطالة، فالجنسّية ىي رابطة كالء 

. 1الّشخص كعنكانا إلخالصو

" جزائرم الجنسّية"كتجدر اإلشارة أّف المشّرع الجزائرم قد أخذ عند تحديده لشركط إعطاء صفة 

بالكالدة بالمعياريف األساسّييف المعمكؿ بيما دكليا، أّكليما معيار رابطة حّؽ الّدـ كمعيار رابطة حّؽ اإلقميـ، 

 27 المؤرخ في 05/01 مف الفصؿ الثّاني المعنكف بالجنسّية األصمّية مف األمر رقـ 6فنّص في الماّدة 

 كالمتعّمؽ بقانكف الجنسّية 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 70/86، المعّدؿ كالمتّمـ لألمر رقـ 2005فيفرم 

:  الجزائرّية عمى أّنو

". يعتبر جزائريا الكلد المكلكد مف أب جزائرم أك أـ جزائرية"

:  يعتبر مف جنسية جزائرّية بالكالدة في الجزائر: " مف ذات األمر عمى أّنو7في حيف أشارت الماّدة 

الكلد المكلكد في الجزائر مف أبكيف مجيكليف،     - 

الكلد المكلكد في الجزائر مف أب مجيكؿ كأـ مسّماة في شيادة الميالد دكف بيانات أخرل تمّكف    - 

".         مف إثبات جنسيتيا

:  أّما بالّنسبة الكتساب الجنسّية الجزائرّية فتتمّثؿ في

 مكرر مف 9اكتساب الجنسّية بالّزكاج متى تكّفرت بعض الّشركط المنصكص عمييا في الماّدة   - 

. 05/01األمر 

الّتجّنس يتـ بالّنسبة لألجنبي الذم يقّدـ طمبا الكتساب الجنسّية الجزائرية متى تكّفرت بعض   - 

 المشار إلييا أعاله، كيتمّتع الّشخص الذم 05/01 مف األمر رقـ 10الّشركط المنصكص عمييا في الماّدة 

                                                
. 46، ص 2009نكاؼ كنعاف، القانكف اإلدارم، الكتاب الثّاني، بدكف طبعة، دار الثقافة، األردف، - 1
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يكتسب الجنسّية الجزائرّية بجميع الحقكؽ إبتداءا مف تاريخ اكتسابيا بما فييا حؽ الّترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة 

. 1العمكمّية

لقد عرؼ شرط الجنسّية لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية تطّكرا ممحكظا، ففي المرحمة اإلنتقالية التي تمت 

 تاريخ صدكر أّكؿ قانكف أساسي عاـ 1966 إلى 1962مباشرة إستعادة الجزائر لسيادتيا كالممتّدة مف سنة 

 الذم حّدد اإلجراءات 1962 جكيمية 19 المؤرخ في 503 /62لمكظيفة العمكمّية، كبمكجب المرسكـ رقـ 

ـّ الّنص عمى شرط حمؿ المترّشح الكظيفة العمكمّية إّما  الكفيمة بتسييؿ الّدخكؿ إلى الكظيفة العمكمّية ت

ّما الفرنسية ، كحسب رأينا فإّف ليذا اإلجراء ما يبّرره، حيث أّف الجزائر غداة االستقالؿ 2الجنسية الجزائرّية كا 

كانت تشكك مف قّمة الميارة كالخبرات لدل أبناءىا فضال عف انتشار األمّية كضعؼ المستكل العممي، الشيء 

. الذم أّدل إلى إباحة تكظيؼ الفرنسييف كبذلؾ اشترطت الجنسّية الفرنسية إلى جانب الجنسّية الجزائرية

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية استقّر المشّرع عمى 66/133 كبصدكر األمر رقـ 

ال : " منو عمى أّنو25اشتراط الجنسّية الجزائرّية دكف غيرىا لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، حيث نّصت الماّدة 

:  يمكف ألّم شخص أف يعّيف في الكظيفة العمكمّية

إذا لـ يكف لديو الجنسّية الجزائرّية منذ عاميف عمى األقؿ مع اإلحتفاظ باألحكاـ المنصكص عمييا  (1

 ..." أدناه75في الماّدة 

إال أّنو كباستقراء الماّدة الّسابقة نجد أّف المشّرع الجزائرم قد مّيز بيف الجنسّية األصمّية كحالة الّتجّنس 

التي اشترطيا بعاميف عمى األقؿ، كذلؾ حسب اعتقادنا ألّف الكالء ال يظير حتما فكر اكتساب الجنسّية 

ّنما بعد فترة يتعايش فييا المتجّنس مع مجتمعو الجديد . الجزائرّية، كا 

:  مف نفس األمر بنّصيا75لكف يرد عمى ىذه القاعدة إستثناء يظير جميا مف خالؿ الماّدة 

 مف ىذا األمر ال 1 /25إّف شرط األقدمّية في الجنسّية الجزائرّية المنصكص عمييا في الماّدة  "

: يطّبؽ عمى

                                                
. 42رشيد حباني، مرجع سابؽ ص - 1

2 - Art. 2. – "Les candidats…. devront remplir les conditions suivantes:  
…Posséder soit la nationalité algérienne, soit la nationalité française… "  
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 األشخاص الذيف اكتسبكا الجنسّية الجزائرّية بسبب مشاركتيـ في كفاح الّتحرير الكطني،  -1

األشخاص الذيف يتبعكف الكظيفة العمكمّية عند تاريخ نشر ىذا األمر كيثبتكف اكتسابيـ لمجنسية الجزائرّية  -2

." 1966 ديسمبر 31في 

كعميو فشرط األقدمّية ال يطّبؽ عمى األشخاص الذيف اكتسبكا الجنسّية الجزائرّية بسبب مشاركتيـ في 

كفاح الّتحرير الكطني كىذا عرفانا ليـ بالجميؿ، كما ال يطّبؽ شرط األقدمّية عمى األشخاص الذيف يتبعكف 

، كعمييـ أف يثبتكا اكتسابيـ الجنسّية 1966 جكاف 2الكظيفة العمكمّية عند تاريخ نشر ىذا األمر أم بتاريخ 

 كىذا لعدـ اإلخالؿ بمبدأ الحقكؽ المكتسبة، عمى أف يسعى المكّظؼ إلى 1966 ديسمبر 31الجزائرّية قبؿ 

. تسكية كضعيتو قبؿ التاريخ المذككر سمفا

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ الذم عرؼ فيو تكحيد عالـ الّشغؿ 78/12أّما قانكف 

:   منو التي نّصت عمى2كتطبيقا لممادة 

تستمد القكانيف األساسّية الّنمكذجية المطبقة عمى مختمؼ قطاعات النشاط مف ىذا القانكف، كتحّدد "

 المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات 85/59، كجاء المرسـك رقـ "بمكجب مرسكـ

ال يحؽ ألحد أف يكّظؼ في : " منو عمى أّنو31كاإلدارات العمكمّية بأحكاـ جديدة حيث نّصت الماّدة 

:  المؤسسة أك اإلدارة عمكمية إاّل إذا تكّفر فيو ما يأتي

..." أف يككف جزائرم الجنسّية- 1

كبذلؾ تخّمص المشّرع مف اشتراط اكتساب األقدمّية في الجنسّية الجزائرّية تاركا ذلؾ لمّسمطة التّقديرية 

لمّنصكص الّتطبيقية الخاّصة، كعميو كباستقرار ىذه الماّدة يستشؼ أّف المشّرع الجزائرم إكتفى في ىذه 

المرحمة بالتّأكيد عمى الجنسّية الجزائرّية لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، معتبرا شرط األقدمّية في الجنسّية شرطا 

إستثنائيا تمجأ إليو الّسمطات اإلدارية عند اإلقتضاء في بعض األسالؾ عمى أف ينّص عمى ذلؾ مسبقا في 

. 1القكانيف األساسّية الخاّصة

                                                
. 197سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص - 1
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 عف ىذا المكقؼ، فنّص في الماّدة 2006كلـ يحد القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 

.  منو عمى شرط حيازة الجنسّية الجزائرّية عند الّترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية75

كتجدر اإلشارة إلى أّف اشتراط الجنسّية لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية ال يعني خمك اإلدارة الجزائرّية مف 

األجانب، فرغـ أّف القاعدة في تكّلي الكظائؼ العاّمة في الّدكلة ىي قصرىا عمى المتمّتعيف بالجنسّية الجزائرّية 

فإّف المشّرع الجزائرم خرج عف ىذه القاعدة كقّرر جكاز تكظيؼ غير الكطنييف عمى سبيؿ اإلستثناء كفقا 

لضكابط كشركط معّينة، كذلؾ لعّدة اعتبارات منيا اإلستفادة مف الكفاءة كالخبرات األجنبية التي يتعذر تكّفرىا 

في الّرعايا الكطنييف، كالّرغبة في تحقيؽ التّآلؼ كالّترابط بيف الّدكؿ بشرط الّتعامؿ بالمثؿ، كأف تككف ىناؾ 

. إتّفاقية دكلية بيف دكلتيف ترّتب حقكؽ لرعاياىما

:  كقد تجّسد تكظيؼ األجانب بمكجب عّدة قكانيف نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي

  1 المتعّمؽ بتشغيؿ العّماؿ األجانب1981 يكليك 11 المؤرخ في 10 /81 القانكف رقـ      .  

  الذم يحّدد شركط تكظيؼ المستخدميف 1986 نكفمبر 11 المؤرخ في 276 /86 المرسـك رقـ 

 عمى أف يككف 2األجانب في مصالح الّدكلة كالجماعات المحّمية كالمؤسسات كالييئات العمكمّية

. ذلؾ بمكجب عقكد مؤقتة تتضّمف شركطا خاّصة

كفي األخير فإّف شرط الجنسّية ىك شرط نيائي ال يمكف التّنازؿ عنو، فبمجّرد أف يفقد الّشخص 

الجنسّية يفصؿ مف كظيفتو، كيتـ إثبات الجنسّية بمكجب شيادة الجنسّية المقّدمة مف طرؼ المصالح 

. القضائية

شرط الخدمة الوطنية  : الفرع الثّاني
كاجب الخدمة الكطنية يعبر عف انتماء الّشخص لمّدكلة ككالئو ليا، إذ ال يحمي الكطف إاّل أبناؤه، 

. كمف يتيرب مف ذلؾ فكالؤه مشككؾ فيو كال يحؽ لو أف يطمح في كظيفة عمكمية

                                                
الصادرة  ، 28الجريدة الرسمية عدد ، المتعّمؽ بشركط تشغيؿ العّماؿ األجانب .1981 يكليك 11المؤرخ في  ،10 /81 القانكف رقـ  -1

  .1981 يكليك 14بتاريخ 
يحّدد شركط تكظيؼ المستخدميف األجانب في مصالح الّدكلة كالجماعات ،  1986 نكفمبر 11المؤرخ في  .276 /86المرسـك رقـ  - 2

 . 1986 نكفمبر 12الصادرة بتاريخ  ،46جريدة الرسمية عدد  ، المحّمية كالمؤسسات كالييئات العمكمّية
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كؿ مكاطف لـ : " المتعّمؽ بالخدمة الكطنية عمى أفّ 103 /74 مف األمر رقـ 8لقد نّصت الماّدة 

يثبت مسبقا كضعيتو اّتجاه الخدمة الكطنية ال يجكز انتخابو، كال يمكف لو الحصكؿ عمى كظيفة في اإلدارات 

المركزية لمّدكلة، المصالح الخارجية التّابعة ليا، كفي القطاع المسّير ذاتيا كفي المؤسسات كالمقاكالت 

. 1"كالييئات الخاّصة

 85/59كجاءت قكانيف الكظيفة العمكمّية مطابقة لقانكف الخدمة الكطنية، حيث نّص المرسكـ 

المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات العمكمّية عمى كجكب أف يكضح المترّشح كضعيتو 

.  منو5 فقرة 31إزاء الخدمة الكطنية بمكجب الماّدة 

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية 03 /06كعمى نفس النيج سار القانكف رقـ 

فالماّدتيف ...." أف يككف في كضعّية قانكنية اّتجاه الخدمة الكطنية: "... منو عمى5 فقرة 74فنّصت الماّدة 

ّنما اشترطتا أف يككف في كضعّية قانكنية  الّسابقتيف لـ تشترطا في المترّشح تأدية الخدمة الكطنية بالفعؿ كا 

:  كاضحة، ىذه األخيرة التي تتجّسد في الكضعيات الّثالث التّالية

 أداء الخدمة الكطنية. 

 اإلعفاء مف الّتجنيد لمخدمة الكطنية. 

 تأجيؿ الّتجنيد لمخدمة الكطنية .

كعميو فإّف المترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية مطالب بتقديـ كثيقة ثبكتية عف تكاجده في إحدل 

الكضعيات الّثالث الّسالفة الذكر، كمف ىنا فاشتراط حيازة بطاقة أداء الخدمة الكطنية أك اإلعفاء منيا في 

المترّشح لمسابقة الّتكظيؼ يعّد خرقا صارخا ألحكاـ القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية، كبيذا فإّف 

 الصادرة عف مصالح الكظيفة العمكمّية، كالمتعّمقة بإثبات 1997 جانفي 25 المؤرخة في 2الّتعميمة رقـ 

الكضعّية إزاء الخدمة الكطنية بصفة مسبقة لمتكظيؼ التي أكجبت تقديـ بطاقة األداء أك اإلعفاء تعد غير 

 المتعّمؽ 74/103، ككذا القانكف رقـ 85/59دستكرية، ألّنيا مخالفة لنّص يعمكىا درجة كىك المرسكـ رقـ 

ـّ إلغاء ىذه الّتعميمة بمكجب الّتعميمة رقـ   مام 06 المؤرخة في 6بالخدمة الكطنية، كتجدر اإلشارة إلى أّنو ت
                                                

 10، الصادرة بتاريخ 99 المتعّمؽ بالخدمة الكطنية، الجريدة الّرسمية، العدد 1974 نكفمبر 15، المؤرخ في 74/103األمر رقـ - 1
. 1974ديسمبر 



 تطّور مبادئ و شروط الّتوظيف             :                                              الفصل األّول 
  

 -38-  
 

 الّسابقة الذكر 6، حيث جاء في متف الّتعميمة 1 الصادرة عف رئيس الحككمة الّسابؽ عبد العزيز بمخادـ2008

أّنو لكحظ تسجيؿ صعكبات لدل الشباب الممزميف بأداء الخدمة الكطنية سكاء بالّنسبة لمتكظيؼ أك عند 

 الذم 1997 جانفي 25 المؤرخة في 2استصدار الكثائؽ اإلدارية، ليذا فإّف الّترتيب الكارد في الّتعميمة 

يفرض إثبات الكفاء بكاجب الخدمة الكطنية يعتبر الغيا، فعمى طالب العمؿ أف يثبت كضعيتو إزاء الخدمة 

.  الكطنية بمكجب شيادة تستظير تحديدا إف كاف مستفيدا مف التّأجيؿ أك محؿ تجنيد أك معفى

 فإّف المكّظؼ المرسـ يقضي فترتو في الخدمة الكطنية 85/59 مف المرسـك رقـ 116كطبقا لممادة 

، كبعد انقضاء مّدة الّتجنيد يعاد إدراجو في سمكو األصمي مف قبؿ الييئة التي ليا سمطة "حالة إنتداب"في 

 20042 فبراير 26 المؤرخة في 01الّتعييف كلك كاف زائدا عف العدد المطمكب كىك ما أّكدتو الّتعميمة رقـ 

. المتعّمقة بإعادة اإلدراج كاالحتفاظ بالكظيفة بعد انتياء فترة الخدمة الكطنية أك فترة االستدعاء

 فإّنو يمكف لمقكانيف الخاّصة أف تشترط أداء الخدمة 03 /06 مف القانكف رقـ 77كبالرجكع إلى الماّدة 

الكطنية كذلؾ العتبارات تخص طبيعة الكظيفة العمكمّية، كقد استحدث المشّرع الجزائرم كضعّية كحالة 

 154، كبالّتطّرؽ إلى الماّدة "كضعّية الخدمة الكطنية"جديدة تخص المستدعيف ألداء الخدمة الكطنية كىي 

 تّتضح أحقّية مشاركة أّم مترّشح لـ تسّك بعد كضعيتو اّتجاه الخدمة 03 /06 مف قانكف 155كالماّدة 

الكطنية في المسابقة لإللتحاؽ بكظيفة عمكمّية، كمباشرة ميامو عقب نجاحو، إذ يكضع المعني عند استدعائو 

، كيحتفظ بمكجبيا بحقكقو في الّترقية في الّدرجات "كضعّية الخدمة الكطنية"ألداء الخدمة الكطنية في 

كالتّقاعد، إاّل أّنو ال يستفيد مف الحؽ في الّراتب، ألّف استحقاؽ ىذا األخير مرتبط بأداء الخدمة، كعند انتياء 

فترة أداء الخدمة الكطنية يعاد إدماجو أكلكيا في رتبتو ك منصبو األصمييف أك منصب معادؿ كلك كاف زائد 

. 3عف العدد المطمكب في اإلدارة أك المؤسسة العمكمّية المستخدمة

                                                
، المتعّمقة بإثبات 1997 جانفي 25، المؤرخة في 02، تتضّمف تعديؿ الّتعميمة رقـ 2008 مام 06، المؤرخة في 06الّتعميمة رقـ - 1

الكضعّية إزاء الخدمة الكطنية بصفة مسبقة لمّتكظيؼ كتسميـ بعض الكثائؽ اإلدارية، مجمكعة المناشير كالّتعميمات، المديرية العاّمة لمكظيفة 
. 327، ص2008العمكمّية، أكتكبر 

، تتعمؽ بإعادة اإلدراج كاإلحتفاظ بالكظيفة العمكمّية بعد انتياء فترة الخدمة الكطنية 2004 فبراير 26، المؤرخة في 01التعميمة رقـ - 2
. 91، ص2005أك فترة اإلستدعاء، مجمكعة المناشير كالتعميمات، فيفرم 

. 47رشيد حباني، مرجع سابؽ، ص - 3
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كعميو تتّفؽ قكانيف الكظيفة العمكمّية مع قانكف الخدمة الكطنية فكالىما أغمقا أبكابا كثيرة في كجو مف 

يتيرب مف الخدمة الكطنية كمنعا عميو اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية ما لـ يسّك كضعيتو عمى الّنحك السابؽ 

. الذكر

كما يتّفؽ شرط أف يككف المترّشح في كضعّية قانكنية تجاه الخدمة الكطنية تماما مع مبدأ المساكاة، 

ألّف الخدمة الكطنية مف الكاجبات العاّمة التي ينبغي أف يتساكل فييا المكاطنكف حتى يككف مف حّقيـ 

. المطالبة بالمساكاة في الحقكؽ

أن ال يكون قد وقف أثناء الحرب التّحريرية موقفا مناهضا لمصالح الوطن  : الفرع الثّالث
 24 في الماّدة 66/133نّص عمى ىذا الشرط أّكؿ قانكف أساسي عاـ لمكظيفة العمكمّية أم القانكف 

ال يقبؿ في الكظيفة العمكمّية أّم شخص كاف مكقفو أثناء الحرب الّتحريرية مناىضا : "منو التي جاء فييا أّنو

، كىذا أمر منطقي إذ كيؼ لشخص قاـ بيذه األفعاؿ أف يؤتمف عمى مصالح األفراد كالكطف، "لمصالح الكطف

باعتبار أّف المكّظؼ يتمّتع بقدر كبير مف الصالحيات كالّسمطات المستمدة مف كظيفتو كلو مكانة في الّنظاـ 

.  اإلدارم، لذلؾ كجب التّأّكد مف كالئو لكطنو

، كيعكد 66/133نالحظ أّف ىذا الشرط غاب عف قكانيف الكظيفة العمكمّية التي تمت القانكف رقـ 

ذلؾ في الغالب إلى شيخكخة األشخاص الذيف قامكا بيذه األفعاؿ إّباف الحرب الّتحريرية، أك ىجرتيـ لمكطف 

.  تحت ضغط نظرة إزدرائيـ مف قبؿ المجتمع

الّشروط األخالقية  : المطمب الثّاني

مف خالؿ ىذه الّشركط تتجّمى الجدارة األخالقية أك الّصالحّية األخالقية، كىي مجمكعة مف الصفات 

أك الخصاؿ التي يتحمى بيا الّشخص، اعتبارا أّف المكّظؼ ىك ممثؿ الّسمطة كالحارس األميف عمى مصالح 

، فكجب أف يككف المترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية صالحا مف الناحية األخالقية لمقياـ 1الّدكلة كمكاطنييا

:  بأعباء الكظيفة العمكمّية كذلؾ لكسب ثقة المكاطنيف كاحتراميـ، كىذا ما نكرده مف خالؿ الفركع التّالية

                                                
، ص 1998خالد خميؿ طاىر، القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة، بدكف طبعة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف، - 1

208  .
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التمتع بالحقكؽ المدنية كعدـ كجكد تنافي : الفرع األّكؿ              

. حسف السيرة كالسمكؾ كعدـ سبؽ الفصؿ مف الخدمة تأديبّيا: الفرع الثّاني

التمتع بالحقوق المدنية وعدم وجود تنافي : الفرع األّول

التمتع بالحقوق المدنية  :  أّوال

يقصد بالحقكؽ المدنية مجمكعة الحقكؽ التي منحتيا الّدكلة بمكجب القانكف لجميع المكاطنيف ضمف 

 ك حدكدىا اإلقميمية، كىي أيضا تمؾ الحقكؽ التي يستحّقيا الّشخص في الّدكلة باعتباره عضكا في جماعة 

الحؽ في أف يككف عضكا محمفا أك خبيرا أك شاىدا أماـ القضاء، ككذا الحؽ في فمو اق مكاطنا، تبصؼ

.  1اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كىذا ما نتج عنو عالقة متينة بيف المكاطنة كالكظيفة العمكمّية

كما نشير أّف المشّرع الجزائرم صنؼ الحرماف مف ممارسة الحقكؽ المدنية ضمف العقكبات التكممية 

 20 المؤرخ في 23 /06 مف قانكف العقكبات الجزائرم رقـ 1 مكرر 9المنصكص عمييا في أحكاـ الماّدة 

، حيث نّصت ىذه الماّدة 19662 يكنيك 8 المؤرخ في 66/156 المعّدؿ كالمتّمـ لألمر رقـ 2006ديسمبر 

. 3عمى العزؿ أك اإلقصاء مف جميع الكظائؼ كالمناصب العمكمّية التي ليا عالقة بالجريمة

 المتعّمؽ بالقانكف 66/133كبالرجكع إلى الّتشريع الجزائرم لمكظيفة العمكمّية نجد أّف األمر رقـ 

األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية إشترط في جميع المترّشحيف لإللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية التمتع بالحقكؽ 

:  منو التي نّصت عمى أّنو25الكطنية، كذلؾ بمكجب الماّدة 

...". إذا لـ يكف يتمّتع بحقكقو الكطنية... ال يمكف ألّم شخص أف يعّيف في كظيفة عمكمية"

 

 

                                                
.  139حمكد حبمى، مرجع سابؽ، ص - 1
:  يتمثؿ الحرماف مف ممارسة الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية في: " مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أّنو1 مكّرر 9نصت الماّدة - 2

..."  العزؿ أك اإلقصاء مف جميع الكظائؼ كالمناصب العمكمّية التي ليا عالقة بالجريمة- 
. 200سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص - 3
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:  بنّصيا2 فقرة 31 الذم أدرج ىذا الشرط في الماّدة 85/59كعمى ىذا المنكاؿ استقّر المرسكـ 

..."  أف يككف متمتعا بالحقكؽ المدنية"...

أف يككف : "...  عمى2 فقرة 75 حيث نّص في الماّدة 06/03كفي نفس اإلّتجاه ذىب القانكف 

. 1..."متمتعا بالحقكؽ المدنية

عدم وجود تنافي  :  ثانيا

أم أاّل يككف قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية في جناية أك جنحة، ألّف ىذه الصفة تثبت في 

المترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية عدـ الجدارة مف الناحية األخالقية، كيعّد ىذا المانع مانعا مؤقتا مرتبطا 

. برد اإلعتبار لممحككـ عميو

 نجد أّنو لـ ينص عمى ىذا الشرط 1966كعند تصّفح القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 

 ك التمتع بالحقكؽ ضمف شركط الّتكظيؼ، كنّص فقط عمى كجكب أف يككف الّشخص حسف السيرة كالسمكؾ

 المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات 85/59، كسمؾ المرسـك رقـ المدنية 

 منو 4 فقرة 75 فقد استحدث ىذا الشرط كنّص عميو في الماّدة 06/03العمكمّية نفس المسمؾ، أّما األمر رقـ 

:  التي جاء فييا

"  أف ال تحمؿ شيادة السكابؽ القضائية مالحظات تتنافى كممارسة الكظيفة المراد اإللتحاؽ بيا"

كباستقراء ىذه الماّدة نجد أّف األمر الّسابؽ أكرد ىذا الشرط بصكرة عامة دكف تفصيؿ، فيك لـ يحّدد 

طبيعة المالحظات التي تحمميا صحيفة السكابؽ القضائية ما إذا كانت تخص الجنايات أـ الجنح، ككذلؾ 

األمر بالّنسبة لمعقكبة المكقكفة النفاذ إف كانت تدخؿ ضمف حالة التنافي أـ ال، كما أّنو لـ يتعّرض لمسألة رد 

. اإلعتبار

                                                
في تشريعات الكظيفة " الحقكؽ المدنية"، ك66/133في قانكف " الحقكؽ الكطنية "ما يالحظ عمى ىذه المكاد أّنيا استعممت مصطمحيف - 1

التي  " droit civiques"العمكمّية التي تمتيا، كحسب رأم الّدكتكر حمكد حبمى قد يعكد ذلؾ اإللتباس إلى ترجمة الّنص الفرنسي لكممة 
تترجـ أحيانا بكممة مدني، لكف ىذه الكممة كحسب رأيو غير دقيقة، كأّف الّتعبير الّصحيح أتى بو القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية 

".   الحقكؽ الكطنية" عمى 25 كذلؾ حيف نّص في الماّدة 1966لسنة 
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كعميو فإّف اإلبياـ الذم يشكب الّنص قد يكحي بفتح المجاؿ كاسعا أماـ الجية اإلدارية الستعماؿ 

. سمطتيا التّقديرية في مدل تكافر ىذا الشرط مف عدمو، كبالتّالي تنحرؼ عف مبادئ الّتكظيؼ

 20 المؤرخ في 06/22 إاّل أّنو كحسب رأينا كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 

التي نّصت عمى " صحيفة السكابؽ القضائية" مف الباب الخامس المعنكف بػ 632، في الماّدة 1 2006ديسمبر

 ىي بياف لألحكاـ القضائية المقيدة لمحرية صادرة عف الجيات القضائية  في جناية أك 3أّف القسيمة رقـ 

 3جنحة تُثّبت فييا األحكاـ التي لـ يمحيا رد اإلعتبار كلـ تكف مشمكلة بكقؼ النفاذ، عمما بأّف القسيمة رقـ 

. ال تسّمـ إاّل لصاحب الشأف كبطمب منو مع كجكب الّتحّقؽ مف ىكية مف يتقّدـ لطمبيا

 لـ تفصؿ في ىذا األمر تاركة ذلؾ لما نّصت عميو أحكاـ 4 في فقرتيا 75كعميو يّتضح أّف الماّدة 

 في الممؼ اإلدارم التي تكرد فييا 3قانكف اإلجراءات الجزائية، في اشتراط صحيفة السكابؽ القضائية رقـ 

 .المالحظات التي تتنافى كممارسة الكظيفة العمكمّية التي يراد اإللتحاؽ بيا

:  تؤكد عمى19722 أكتكبر 5 المؤرخ في 72/50 مف األمر رقـ 3 كتجدر اإلشارة أّف الماّدة 

 مف صحيفة السكابؽ القضائية المطمكبتيف لمحصكؿ عمى 3 ك2اإلشارات إلى اإلدانات المقيدة في الكرقتيف "

."  كظيفة، ال يمكف أف تشكؿ بأّية صفة مانعا لتكظيؼ األشخاص الذيف تتعمؽ بيـ

ىذا يعني أّف كجكد مالحظات في صحيفة السكابؽ القضائية ال تشكؿ مانعا لمتكظيؼ إاّل إذا تعمؽ 

األمر بكظائؼ تتنافى ممارستيا مع الجريمة المرتكبة مف قبؿ المترّشح، كأف يتعمؽ األمر مثال بترّشح مكاطف 

محككـ عميو نيائيا بتيمة اختالس أك سرقة بكظيفة مرتبطة بتسيير األمكاؿ العمكمّية، أك بترّشح محككـ عميو 

بعقكبة سالبة لمحرية في جرائـ تتعمؽ باآلداب العاّمة لشغؿ كظيفة تربكية أك تعميمية، فياتيف الحالتيف تمنعاف 

. 3عف اإلدارة كالمؤسسات العمكمّية استعماؿ سمطتيما التّقديرية في قبكؿ أّم ترّشح مف ىذا القبيؿ

                                                
، المتضّمف 1966 يكنيك 8، مؤرخ في 155 /66، المعّدؿ كالمتّمـ لألمر رقـ 2006 ديسمبر 20، المؤرخ في 06/22القانكف رقـ - 1

. 2006 ديسمبر 24، الصادرة بتاريخ 84قانكف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الّرسمية، العدد 
 مف صحيفة الّسكابؽ القضائية كتأثيرىـ، الجريدة 3 ك2، المتضّمف تقديـ الكرقتيف 1972 أكتكبر 5، المؤرخ في 72/50األمر رقـ - 2

. 1972 أكتكبر 26، الّصادرة بتاريخ 86الّرسمية، العدد 
. 46رشيد حباني، مرجع سابؽ، ص - 3
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كعميو فإّف شرط عدـ كجكد تنافي جزائي مرتبط بشرط التمتع بالحقكؽ المدنية، فكالىما يثبت 

.  1بصحيفة السكابؽ القضائية

 

                                                
:  مف المعمـك أف ثّمة ثالث أكراؽ مف صحيفة الّسكابؽ القضائية كىي- 1

كىي قسيمة تعّدىا المحاكـ كالمجالس، كتحفظ عمى مستكل مصمحة تدّكف بيا أحكاـ اإلدانة ككؿ قرار منصكص : 1الصحيفة القضائية رقـ 
:   مف قانكف اإلجراءات الجزائية، كالمتمّثمة في ما يمي618عميو في الماّدة 

  أحكاـ اإلدانة الحضكرية أك الغيابية أك األحكاـ المطعكف فييا بالمعارضة المحكـك بيا في جناية أك جنحة مف أّية جية قضائية
 .بما في ذلؾ األحكاـ المشمكلة بكقؼ التنفيذ

  أياـ أك أربعمائة دينار بما في ذلؾ األحكاـ المشمكلة 10األحكاـ الحضكرية أك الغيابية المقّررة قانكنا تزيد عف الحبس لمدة 
 .بكقؼ التنفيذ

 األحكاـ الّصادرة تطبيقا لمّنصكص الخاّصة باألحداث المجرميف . 
 القرارات التأديبّية الّصادرة مف الّسمطة القضائية أك مف الّسمطة اإلدارية إذا ترّتب عمييا أك نص فييا عمى الّتجريد مف األىمية . 
 األحكاـ المقّررة إلشيار اإلفالس أك الّتسكية القضائية . 
 األحكاـ الّصادرة بسقكط الكالية األبكية أك سحب الحقكؽ المتعّمقة بيا كميا أك بعضيا . 
 إجراءات اإلبعاد المّتخذة ضد األجانب  .

 كالخاّصة بالّشخص نفسو، تعدىا كتصدرىا المجالس القضائية 1ىي البياف الكامؿ لكؿ القسائـ الحاممة لرقـ : 2الصحيفة القضائية رقـ  
.  كالمحاكـ لمكاف ميالد المعني باألمر

:  إاّل 1كال يمكف أف يطمب كيحصؿ عمى صحيفة القضائية رقـ 
 أعضاء الّنيابة  .
 قضاة الّتحقيؽ .
 كزير الّداخمية  .
 رؤساء المحاكـ لضّميا إلى قضايا اإلفالس كالّتسكية القضائية  .
 الّسمطات العسكرية بالّنسبة لمّشباب الذيف يطمبكف اإللتحاؽ بالجيش الكطني الّشعبي .
 مصمحة الّرقابة الّتربكية بالّنسبة لمقّصر المكضكعيف تحت إشرافيا  .
  المصالح العاّمة لمّدكلة التي تتمّقى طمبات اإللتحاؽ بالكظائؼ العاّمة أك عركض المناقصات عف األشغاؿ العاّمة أك الّتكريد

. = لمّسمطات العاّمة، أك التي تباشر اإلجراءات الّتأديبية أك يطمب إلييا الّتصريح بفتح منشآت خاّصة
ال تثّبت فييا إاّل األحكاـ المشار إلييا أعاله التي لـ يمحيا رد اإلعتبار كالتي لـ تكف مشمكلة بكقؼ الّنفاذ : 3الصحيفة القضائية رقـ =

   .44رشيد حباني مرجع سابؽ  ص، كتسّمـ فقط لمّشخص الذم تخّصو بعد الّتأّكد مف ىكيتو 
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حسن السيرة ولسموك وعدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيّا  : الفرع الثّاني

حسن السيرة والسموك  : أّوال

مف شركط اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية حسف السيرة كالسمكؾ، كالحكمة مف ىذا الشرط تكمف في أّف 

المكّظؼ العاـ بصفتو ممّثال لمّدكلة كمجسدا لييبتيا أماـ المكاطنيف قد يطمع أحيانا بحكـ كظيفتو عمى أسرار 

الناس كقد يتحكـ في مصائرىـ، كليذا كجب أف يككف المكّظؼ عمى قدر كاؼ مف األخالؽ كاإلحتراـ تجعمو 

أىال لإلئتماف، كعميو يقصد بحسف السيرة مجمكعة الصفات التي يتحمى بيا الّشخص كتكحي بالثقة فيو 

لى تصرفاتو .  1كتدعك إلى االطمئناف إليو كا 

 قد أكرد ىذا الشرط في 66/133كبالرجكع إلى تشريع الكظيفة العاّمة الجزائرم نجد أّف األمر رقـ 

، ..."إذا لـ يكف يتمّتع يحقكقو الكطنية كحسف السيرة كاألخالؽ: "... منو بنّصيا عمى أّنو2 فقرة 25الماّدة 

أف يككف متمتعا بالحقكؽ : "... بنّصيا2 فقرة 31 كذلؾ بمكجب الماّدة 85/59كحذا حذكه المرسـك رقـ 

:  مف نفس المرسكـ حيف نّص في فقرتيا األخيرة عمى أّنو38كدّعمو بالمادة ..." المدنية كذا أخالؽ حسنة

يتعّيف عمى المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية أف تجرم قبؿ قبكؿ الترشيح تحقيقا إداريا لإللتحاؽ ببعض "

 6 المؤرخة في 36، كأضافت الّتعميمة رقـ "المناصب أك األسالؾ المحّددة في القكانيف األساسّية الخاّصة

:    حاالت التحقيؽ اإلدارم المتمثمة في2 2005أكت 

  التحقيؽ اإلدارم السابؽ لمتعييف الذم أكجب أف تعرؼ نتائجو قبؿ اإلعالف عف النتائج النيائية

لمتكظيؼ كيككف ذلؾ عندما ينّص القانكف األساسي عمى التحقيؽ،  

  التحقيؽ اإلدارم الالحؽ لمتعييف، فإذا ما نّص القانكف األساسي الخاص عمى أّف التّثبيت يتكّقؼ

.    عمى نتيجة التحقيؽ اإلدارم ففي ىذه الحالة يجب أف تعرؼ نتائج التحقيؽ قبؿ نياية التربص

 فقد استغنى عف شرط حسف الّسيرة كالّسمكؾ ظاىريا كعكضو بشرط عدـ كجكد 06/03أّما األمر رقـ 

تنافي كخيرا فعؿ، ألنو يصعب إثباتو مف طرؼ الجية اإلدارية، إاّل أّننا نمتمس شرط حسف السيرة كالسمكؾ 
                                                

. 53نكاؼ كنعاف، مرجع سابؽ، ص - 1
، المتعّمقة بالّتحقيؽ اإلدارم، مجمكعة المناشير كالّتعميمات، المديرية العاّمة لمكظيفة 2005 أكت 6، المؤرخة في 36التعميمة رقـ - 2

. 99العمكمّية، ص



 تطّور مبادئ و شروط الّتوظيف             :                                              الفصل األّول 
  

 -45-  
 

كما يمكف أف تحّدد األسالؾ التي يتكّقؼ اإللتحاؽ بيا عمى : " بنّصيا2 في فقرتيا 77مف خالؿ نّص الماّدة 

، ىذا التحقيؽ ُيجرل عند اإلقتضاء بكاسطة مصالح الّشرطة، كغني عف البياف أّف "إجراء تحقيؽ إدارم مسبؽ

أّف اإللتحاؽ ببعض بالكظائؼ التّابعة لمّدكلة أك المجاؿ األمني أك الدفاع يمكف أف تسبؽ بإجراء تحقيؽ إدارم 

لمّتحرم كالتأكد مف أّف سمكؾ المترّشحيف لمكظيفة العمكمّية ال يتنافى كممارسة الكظائؼ كالمياـ المرغكب 

 .1شغميا

عدم سبق الفصل من الخدمة تأديبّيا  : ثانيا

إذ يفترض في المترّشح أاّل يككف قد سبؽ لو كأف تكلى أيا مف الكظائؼ العمكمّية ثـ فصؿ منيا 

. ألسباب تأديبّية، كىك ما يمنعو مف اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية مف جديد

إّف ىذا الحضر ىك أمر منطقي كضركرم ألّف مف سبؽ كأف ُفِصؿ مف الكظيفة ألساب تأديبّية يككف 

 في فقرتيا األخيرة مف األمر 55قد ثبت في حّقو عدـ الجدارة األخالقية، كقد أشير إلى ىذا المنع في الماّدة 

العزؿ فيمكف أف ينتج عنو ضمف الّشركط المحّددة بمرسكـ، المنع مف الّتكظيؼ : "...  بنّصيا66/133رقـ 

، ففي ظؿ ىذا األمر كاف المنع ..."في اإلدارات كالمصالح كالجماعات المحّمية كالمؤسسات كالييئات العمكمّية

.  جكازيا كغير مقّيد بمدة زمنية

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية فقد نّص في 06/03أّما في ظؿ األمر رقـ 

:   منو عمى أّنو185الماّدة 

ال يمكف لممكّظؼ الذم كاف محؿ عقكبة الّتسريح أك العزؿ أف يكّظؼ مف جديد في الكظيفة "

إلى رفض ترّشح اف  إنياء تأديبي لمخدمة يؤدمىما  ك التسريح لعزؿىذه المادة يتجمى أف ، فباستقراء "العمكمّية

الّشخص لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية مرة أخرل كذلؾ لثبكت عدـ الجدارة األخالقية فيو، كما يؤخذ عمى 

 الّسالفة الذكر أّنيا قد أسرفت في المغاالة في ىذا المنع إذ جعمتو مطمقا كغير محّدد المدة، 185الماّدة 

نساف معرض لمخطأ كالصكاب، فإف صح عقابو تأديبّيا كفصمو مف   فالمكّظؼ العمكمي شخص طبيعى كا 

 

                                                
. 201سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، - 1
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الكظيفة العمكمّية فإّنو ال يجكز حسب رأينا منعو مف اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية مرة أخرل، ككاف عمى 

. المشّرع أف يحّدد مدة زمنية معقكلة يسرم فييا المنع

شروط الكفاءة  : المطمب الثّالث

تشترط األنظمة القانكنية لمكظيفة العمكمّية تكافر مكاصفات معّينة في المترّشح لمكظيفة العاّمة ليا 

عالقة بأداء الكظيفة، كتتعمؽ ىذه الّشركط بالسف، المياقة البدنّية، كالمؤىالت المطمكبة لإللتحاؽ بالكظيفة 

العمكمّية كىذا أمر معقكؿ، إذ البد أف يتكّفر في المترّشح لمكظيفة العمكمّية حّد أدنى مف النضج العقمي 

كالرشد، باإلضافة إلى المياقة البدنّية كالذىنية كمستكل عممي أك عممي مناسب، حتى يككف المترّشح مؤىال 

لمقياـ بأعباء الكظيفة كتحّمؿ تبعاتيا كتقدير مسؤكلياتيا كنتائجيا، كىذا ما سنفصمو عبر الفركع الثالث  

:  التّالية

 شرط السف: الفرع األّكؿ                    

شرط المياقة البدنّية :                     الفرع الثّاني

شرط المؤىالت المطمكبة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية : الفرع الثّالث

شرط السن  : الفرع األّول
إعتبارا أّف الكظيفة العاّمة ىي في األساس تكميفا ال تكريما لمقائميف بيا، فإّنو يمـز فيمف يمتحؽ بيا أف 

يككف مدركا لممياـ التي يباشرىا، قادرا عمى تحّمؿ المسؤكليات، ليذا فإّف تشريعات الكظيفة العمكمّية تشترط 

. في المترّشح ليا أف يككف كامؿ الكعي كالنضج العقمي، لذلؾ تشترط بمكغو سنا معّينة تؤىمو لذلؾ

 المتضّمف تدابير  1962 جكيمية 19 مؤرخ في 62/503 الفقرة األكلى  مف المرسـك رقـ 2نصت المادة 
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مشجعة لمدخكؿ إلى الكظيفة العمكمّية عمى ىذا الشرط  ك حددت سف اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمية  بسبعة 

ال يمكف  : " عمى  فنص1966 مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 25 الماّدة  أما1عشر سنة

، ما يستشؼ مف ىذه الماّدة ..."إذا لـ تتكّفر فيو شركط السف...ألّم شخص أف يعّيف في الكظيفة العمكمّية

أّف المشّرع لـ يحّدد سنا معّينا لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية تاركا ذلؾ لمقكانيف األساسّية الخاّصة، ثـ أكرد في 

 استثناءا يخص أعضاء جيش الّتحرير الكطني كمنظمة جبية الّتحرير الكطني باتخاذ تدابير 27الماّدة 

 المتعّمؽ 66/146 الّسالفة الذكر، كتطبيقا لذلؾ صدر المرسكـ رقـ 25مخالفة لما نّصت عميو الماّدة 

عادة ترتيب أفراد جيش الّتحرير الكطني كمنظمة جبية الّتحرير الكطني،  بالّتعييف في الكظائؼ العمكمية كا 

تطبؽ الشركط المنصكص عمييا في القكانيف األساسية الخاّصة   : " منو عمى 4حيث جاء في الماّدة 

. بمختمؼ الييئات عمى الّتعيينات في الكظائؼ المحتفظ بيا

..."  غير أنو يسكغ إجراء ىذه الّتعيينات مع مخالفة شركط السف 

:  فقد نّص عمى السف األدنى لمتكظيؼ حيث جاء فييا أّنو78/12 مف القانكف رقـ 44أّما الماّدة 

يحّدد السف األدنى لمتكظيؼ بمكجب القانكف األساسي الخاص لممؤسسة المستخدمة كال يمكف في أّم حاؿ أف "

كعميو فتحديد سف دنيا لمتكظيؼ يعكد لمقكانيف األساسّية الخاّصة لممؤسسة المستخدمة، ."  سنة16يقؿ عف 

 85/59 سنة، كتطبيقا ليذا القانكف صدر المرسـك رقـ 16فميا السمطة التّقديرية في ذلؾ عمى أف ال تقؿ عف 

المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمّية فمـ يحّدد ىك اآلخر السف 

ال يحؽ ألحد أف يكّظؼ في مؤسسة أك : " منو أّنو4 فقرة 31القانكني المطمكب لمتكظيؼ، إذ جاء في الماّدة 

: إدارة عمكمية إاّل إذا تكّفر فيو ما يأتي

، فترؾ بالتّالي لمقكانيف األساسّية الخاّصة أمر تحديدىا تطبيقا ..."أف تتكّفر فيو شركط السف... 

.  السابؽ الذكر78/12 مف القانكف 44لممادة 

                                                
1-  Art. "2 …Etre âgé de dix-sept ans au moin…"  
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 كبصفة نيائية في السف الدنيا 78 فقد فصؿ المشّرع مف خالؿ الماّدة 06/03أّما القانكف رقـ 

 عمى 78المشترطة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية محّددا إياىا بثماني عشرة سنة كاممة، حيث نّصت الماّدة 

". سنة كاممة (18)تحّدد السف الدنيا اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية بثماني عشر : "أّنو

 1 (19)م المحدد في القانكف المدني  بػتسعة عشركيتمّتع المكّظفيف إلى غاية بمكغيـ سف الرشد المدف

 ك 2بنفس الحقكؽ كما يخضعكف لنفس الكاجبات شأنيـ في ذلؾ شأف المكّظفيف الّشاغميف لنفس المنصب

تساؤؿ الذم يطرح في ىذا المجاؿ لماذا لـ  يكحد المشرع سف الدخكؿ لمكظيفة العمكمية مع سف مدني أم 

  . ك بذلؾ تثبت في شخصو الحقكؽ المدنية منيا حؽ الترشح لاللتحاؽ بالكظيفة العمكمية  (19)تسعة عشر

شرط المياقة البدنيّة  : الفرع الثّاني
شرط القدرة البدنّية تتحقؽ مف خاللو الجدارة كالّصالحّية الّصحية لإللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية، 

فمبرر ىذا الشرط ىك ضركرة الّتحّقؽ مف قدرة المترّشح البدنّية عمى القياـ بأعباء الكظيفة كالتأّكد مف خمكه مف 

األمراض البدنّية كالعقمية كالعصبية كمف األمراض المعدية، كتختمؼ درجة المياقة الّصحية المطمكبة حسب 

طبيعة الكظيفة، فبعض الكظائؼ تحتاج إلى درجة عالية مف المياقة الّصحية في حيف ال تحتاج كظائؼ 

.  3أخرل إلى ىذه الّدرجة الكبيرة مف المياقة البدنّية

لقد نّص المشّرع الجزائرم عمى شرط المياقة البدنّية كأخذ بالتّالي بمبدأ الجدارة الّصحية في مختمؼ 

قكانيف الكظيفة العمكمّية المتعاقبة، حيث نّص أّكؿ قانكف أساسي عاـ لمكظيفة العمكمّية كىك القانكف رقـ 

:   عمى أّنو25 بمكجب مادتو 66/133

كالمياقة البدنّية ... إذا لـ تتكّفر فيو شركط... ال يمكف ألّم شخص أف يعّيف في كظيفة عمكمية"

". المفركضة لممارسة الكظيفة

                                                
سنة  (19)كسف الّرشد تسعة عشر : "... مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص40 طبقا لممادة ) سنة19(عمما أف الّسف المدني ىك - 1

."  كاممة
  204سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص - 2
. 678، ص2004حسف عثماف محمد عثماف، أصكؿ القانكف اإلدارم، بدكف طبعة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، - 3
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 عمى شركط المياقة البدنّية 1966 جكاف 2 المؤرخ في 66/144كلقد نّصت أحكاـ المرسكـ رقـ 

، كممّخص ما جاء في أحكاـ الماّدة األكلى مف المرسكـ أّف عمى المتقّدـ 1لمقبكؿ في الكظائؼ العمكمّية

:  لمترّشح لمكظيفة العمكمّية أف يقّدـ

  شيادة طبية صادرة مف طبيب محمؼ مف الطب العاـ تثبت خمك المعني مف أّم مرض

السيما السرطاف كالشمؿ، بما فييا األمراض العقمية أك العاىات التي ال تتالئـ كشغؿ 

. كظيفة عمكمية

  شيادة طبية صادرة مف طبيب األمراض الصدرية تثبت خمك المترّشح مف اإلصابة بالسؿ

.  2أك شفاءه النيائي منو

دراكا مف المشّرع إلمكانية تطّكر أنكاع مف األمراض، نّص في الماّدة   مف نفس المرسـك عمى 3كا 

يسكغ تحديد األمراض غير المنصكص عمييا في الماّدة األكلى أعاله كغير المتناسبة مع القبكؿ في : "أّنو

...". بعض الكظائؼ

 منو، حيث 31 السابؽ الذكر ىذا الشرط بمكجب المادة85/59كما تضّمف المرسكـ التّنفيذم رقـ 

" المياقة البدنّية المطمكبة لممارسة الكظيفة : " منيا عمى 4نّص في الفقرة 

، إذ 06/03كضمف نفس السياؽ جاء القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية الحالي قانكف رقـ 

..." كالقدرة البدنّية كالذىنية... أف تتكّفر فيو شركط: " منو في فقرتيا األخيرة عمى75نّصت الماّدة 

، نجد أّف المشّرع في 85/59 كالمرسـك 66/133كمقارنة بما سبقيا مف المكاد الكاردة في القانكف رقـ 

، كىذا ال يعني أّف الّنصكص الّسابقة قد أغفمت القدرة "القدرة الذىنية"ظؿ القانكف الجديد قد أضاؼ عبارة 

ـّ الّنص عمييا بمكجب المرسكـ  ال " : السالؼ الذكر في الماّدة األكلى منو عمى أّنو66/144الذىنية، حيث ت

تثبت عالكة عمى ذلؾ، بعد فحص    ... يعّيف في الكظيفة العمكمية مف ال يقّدـ لإلدارة شيادة طبية

..."   الجارم المكّجو بصكرة خاّصة نحك اكتشاؼ أمراض عقمية

                                                
، يتعّمؽ بشركط الّمياقة البدنّية لمقبكؿ في الكظائؼ العمكمّية كبتنظيـ الّمجاف الطبية، 1966 جكاف 2، المؤرخ في 66/144المرسـك رقـ - 1

. 1966 جكاف 07، الّصادرة بتاريخ 46الجريدة الّرسمية، العدد 
.  الّسالؼ الّذكر66/144راجع الماّدة األكلى مف المرسـ رقـ - 2
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التي تستمـز فحصا طبيا نفسانيا تقنيا ...يسكغ تحديد األمراض كاإلصابات: " منو2كأضافت الماّدة 

" خاصا بمّياقة المترّشح

 مف األمر رقـ 75 كتجدر اإلشارة أّنو لـ تصدر بعد نصكص تنظيمية لتبياف كيفية تطبيؽ الماّدة 

 66/144 التي يتكقع أف تككف مطابقة في جكىرىا لتمؾ المعمكؿ بيا حاليا السيما أحكاـ المرسـك 06/03

 مف القانكف رقـ 25كما يستشؼ مف المكاد الّسابقة خصكصا الماّدة ،1كجممة الّنصكص الّتطبيقية لو 

 األشخاص المعاقيف مف الّتكظيؼ في صي، أّف المشّرع لـ يؽ85/59 مف المرسـك رقـ 31، كالماّدة 66/133

 مف 24الكظيفة العمكمّية متى ما تبّيف أّف اإلعاقة ال تتعارض مع شغؿ ىذه الكظيفة، إذ نّصت الماّدة 

 عمى عدـ 2 كالمتعّمؽ بحماية األشخاص المعاقيف كترقيتيـ2002 مام 8 المؤرخ في 02/90القانكف رقـ 

جكاز إقصاء األشخاص المعاقيف مف اإللتحاؽ ببعض الكظائؼ العاّمة طالما ال تتنافى إعاقتيـ مع الكظيفة 

المراد شغميا، كبيذا يككف المشّرع قد راعى اإلختالؼ في درجة المياقة الّصحية في شغؿ الكظائؼ العمكمّية، 

مف مناصب العمؿ المعترؼ % 1 عمى كؿ مستخدـ أف يخّصص ليـ عمى األقؿ نسبة 27كما أكجبت الماّدة 

ليـ بصفة العامؿ، كعند االستحالة ينبغي عميو دفع اشتراؾ مالي، كما يالحظ في ىذا المجاؿ أّف القانكف 

الحالي لمكظيفة العمكمّية لـ ينّص عمى التحاؽ المعاقيف بالكظيفة العمكمّية، ألّف الّنص عميو يغمؽ المجاؿ 

أماـ الّرجكع إلى الّسمطة التّقديرية لإلدارة كيفتح المجاؿ ليـ متى كانت إعاقتيـ ال تتعارض كطبيعة الكظيفة، 

 يتـ إثبات شرط المياقة البدنّية بتقديـ شيادة ،كبذلؾ يتـ إعماؿ مبدأ المساكاة لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية

 عف المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية 2006 أفريؿ 29 الصادر في 16طبية، كىذا ما أكضحو المنشكر رقـ 

ينبغي إثبات ىذا الشرط مف خالؿ : " بأّنو3المكّجو لمسؤكلي المكارد البشرية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية

 المطمكب، طب عاـ، طب الصدر، طب العيكف، االختصاصتقديـ شيادة طبية مسّممة مف طرؼ طبيب في 

 المتعمقة 637كقد جاءت تعميمة الحقة كضحت كيفية تطبيؽ المنشكر السابؽ الذكر كىي الّتعميمة رقـ ..." 

                                                
. 50رشيد حباني، مرجع سابؽ، ص- 1
، الصادرة 34، متعّمؽ بحماية األشخاص المعاقيف كترقيتيـ، الجريدة الّرسمية، العدد2002 مام 8، المؤرخ في 02/90القانكف رقـ - 2

. 2002 مام 14بتاريخ 
. ، مكضكعو شرط األىمية البدنّية، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية2006 أفريؿ 29، المؤرخ في 16المنشكر رقـ - 3
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 شيادة طب العيكف كالتي تخص فقط أسالؾ الحماية المدنية، اشتراط، حيث جاء فييا 1بشرط األىمية البدنّية

.  أسالؾ األمف، أسالؾ إدارة السجكف، أسالؾ الجمارؾ، أسالؾ إدارة الغابات كأسالؾ الحرس البمدم

شرط المؤهالت المطموبة لإللتحاق بالوظيفة العموميّة  : الفرع الثّالث
 عمى ىذا الشرط كترؾ ذلؾ لمقكانيف 1966لـ ينّص القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 

:   منو عمى أّنو55 فقد نّصت الماّدة 78/12الخاّصة، أّما القانكف رقـ 

..." يحّدد تكظيؼ العامؿ كاختيار منصب تعيينو بناءا عمى تقدير إجمالي مف خالؿ شياداتو"

:   فقد نّصت عمى أّنو85/59 مف المرسـك 31أّما الماّدة 

:  ال يحؽ ألحد أف يكّظؼ في مؤسسة أك إدارة عمكمية إاّل إذا تكّفر فيو ما يأتي"

..." أف يثبت مستكل التّأىيؿ الذم يتطمبو منصب العمؿ...

:   عمى75 فقد تطّرؽ إلى ىذا الشرط بنّص الماّدة 06/03أّما األمر رقـ 

 2"ككذا المؤىالت المطمكبة لإللتحاؽ بالكظيفة المراد اإللتحاؽ بيا...شركط...أف تتكّفر فيو"

فعمى المترّشح لمكظيفة العمكمّية أف يثبت بأّنو يحكز عمى المؤىؿ العممي المطمكب لإللتحاؽ بيا 

كالمتمّثؿ في الّشيادات، اإلجازات أك الّتككيف المتخّصص، كالغاية مف اشتراط ىذا الّشرط ىك الّتحّقؽ مف أّف 

. 3المترّشح سيقكـ بالمياـ المسندة إليو عمى أفضؿ كجو

كتجدر اإلشارة أّف شرط المؤىؿ المطمكب لاللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية قد أصبح بمقتضى األمر 

 شرطا مشتركا بيف كاّفة أسالؾ كرتب مكّظفي المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، ككذا معيارا حاسما مف 06/03

.  4في التصنيؼ السّممي لمرتب ضمف الشبكة االستداللية لمرتبات المكّظفيف

 

                                                
. ، المتعّمقة بشرط األىمية البدنّية، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية2006 جكاف 14، المؤرخة في 637الّتعميمة رقـ - 1
. 205سعيد مقدـ، مرجع السابؽ، ص- 2
، دار 15/07/2006 المؤرخ في 06/03أحكاـ األمر الرئاسي –دماف ذبيح عاشكر، شرح القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية - 3

 . 30، ص 2010، اليدل، عيف ميمة، الجزائر، بدكف طبعة
. 51رشيد حباني، مرجع سابؽ، ص - 4
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 كيالحظ أّف المشّرع الجزائرم قد ربط المؤىالت المطمكبة بالكظيفة المراد شغميا، كاعتبر الجدارة 

العممية شرطا عاما لتكّلي الكظائؼ العمكمّية، تاركا أمر تفصيميا كتحديد درجاتيا إلى القكانيف األساسّية  

الخاّصة بكؿ سمؾ كظيفي، ككذلؾ إلى المقّررات كالّتدابير الّداخمية التي تصدرىا الييئات المكّمفة 

.  1بالكظيفة العمكمّية

أّما الجدارة المينّية أك العممية كالتي يقصد بيا الميارة في تخّصص ما كالّناجمة عف الممارسة 

المسبقة لكظائؼ معّينة لمدة زمنية، فيالحظ أّف المشّرع الجزائرم قد أخذ بيا حينما تطّرؽ في المرسكـ 

 إلى المؤىالت دكف تحديد ليا، فما يستشؼ أّف ىذه المؤىالت تشمؿ 06/03 ككذا األمر رقـ 85/59

. 2باإلضافة إلى المؤىؿ العممي عنصر الخبرة المينّية التى قد تشترطيا بعض القكانيف الخاّصة

، 3 المتعمقة بتكثيؽ الّشيادات كالمؤىالت2003 أكتكبر07 المؤرخة في28كقد صدرت الّتعميمة رقـ 

جاء فييا أّف عمى كؿ إدارة قامت بعممية الّتكظيؼ مباشرة عممية تكثيؽ الّشيادات كالمؤىالت المشترطة عند 

الّتكظيؼ، كعميو يتعّيف عمى اإلدارة المعنية أف تقكـ بكؿ ما يمـز مف أجؿ الّتدقيؽ في الّشيادات كالمؤىالت 

التي قّدميا المترّشح لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية كذلؾ خالؿ العاـ المكالي لسنة الّتكظيؼ أم قبؿ الترسيـ، 

كفي حالة ما إذا تبّيف أّف ىناؾ تزكير في الّشيادات كالمؤىالت أك كشؼ الّنقاط بالّنسبة لممسابقات عمى 

.  أساس الشيادة تّتخذ اإلدارة المعنية الّتدابير الاّلزمة مف أجؿ تصحيح كتطيير ىذا الكضع

ىذه ىي الّشركط العاّمة الكاجب تكّفرىا لإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، عمما أّف ىناؾ شركط خاّصة 

تنّص عمييا بعض القكانيف األساسّية الخاّصة ببعض األسالؾ نظرا لخصكصية بعض الكظائؼ، تضيفيا 

المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية إذا كانت الكظيفة تتطّمب استيفاء مكاصفات، خاّصة بشرط أاّل تتعارض ىذه 

                                                
 عف المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية الذم يحّدد قائمة 2008 سبتمبر 3، الصادر في /ـ ع كع/ؾ خ /13مثاليا المقّرر رقـ - 1

.  الّشيادات كالمؤىالت المطمكبة لإللتحاؽ ببعض األسالؾ المشتركة في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية
.  36ص ،بشير الشريؼ شمس الّديف، مرجع سابؽ - 2
، متعّمقة بتكثيؽ الّشيادات كالمؤىالت، مجمكعة المناشير كالتعميمات، المديرية العاّمة 2003 أكتكبر 07، المؤرخة في 28الّتعميمة رقـ - 3

. 20 ص2005لمكظيفة العمكمّية، فيفرم 
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الّشركط الخاّصة مع الّشركط العاّمة التي نّص عمييا القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية مثؿ التحقيؽ 

. 1...اإلدارم، الخبرة المينية، الجنس، السف، اإلقامة في مكاف العمؿ، جنسية الزكج

فإذا ما تكّفرت ىاتو الّشركط في المترّشح يككف مف حّقو شغؿ الكظيفة العاّمة بالطرؽ كالكيفيات التي 

حّددىا المشّرع الجزائرم بالكيفية التي يراىا مناسبة فما ىي طرؽ الّتكظيؼ ككيؼ يتـ شغميا؟  

 

  

          

 

 

                                                
مذكرة - اإلدارة المركزية الجزائرّية لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي- شييرة حميداش، سياسة الّتكظيؼ في اإلدارة العمكمّية - 1

. 94، ص2001-2000ماجيستر، كمية العمـك اإلنسانية قسـ العمـك الّسياسّية كالعالقات دكلية، جامعة الجزائر، 
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ال يكفي استيفاء الّشركط البّلزمة لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، بؿ ينبغي عمى المترّشح ليا أف يمر         

عبر طرؽ يتـ مف خبلليا اختيار أفضؿ المترّشحيف لشغميا، كتختمؼ ىاتو الطرؽ مف كقت آلخر عمى أساس 

ّنما  أّنيا تعكس الكاقع الّسياسي، االجتماعي، كاالقتصادم لمّدكلة، ىذا الكاقع الذم ال يتسـ بالثبات كالجمكد كا 

يستجيب دائما لما يحدث مف متغّيرات كتطّكرات، فعمى طرؽ الّتكظيؼ أف تحقؽ التكازف بيف مبدأ المساكاة 

كمبدأ الجدارة لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كما أّف اليدؼ مف الّتكظيؼ في ظؿ الّنظاـ المغمؽ التي تبّنتو 

الجزائر منذ اإلستقبلؿ ال يتعمؽ بمجّرد عممية القصد منيا شغؿ منصب شاغر، بؿ يتعدل األمر ذلؾ لتشمؿ 

العممية كؿ المسار الميني لممترّشح لمختمؼ المراتب، كالتي يمكف أف يتقّمدىا انطبلقا مف السمؾ الذم أدمج 

فيو ألّكؿ مرة في حياتو المينية، فإذا تقّدـ لئللتحاؽ بالكظيفة العاّمة عدد مف المترّشحيف ما ىي الّطرؽ التي 

يتـ مف خبلليا اإلختيار بيف مف تتكّفر فييـ شركط الّتكظيؼ ككيؼ يتـ ذلؾ؟ بمعنى آخر ما ىي طرؽ 

 عمى ىذا  لئلجابةالّتكظيؼ ككيفياتو في تشريع الكظيفة العمكمّية الجزائرم؟ كفيما تكمف مظاىر تطّكره؟

:  السؤاؿ نفّصميا في مبحثيف اثنيف

تطّكر طرؽ التكظيؼ :  المبحث األّكؿ                                 

تطّكر كيفيات التكظيؼ : المبحث الثّاني
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تطّور طرق التوظيف : المبحث األّول

لقد سبؽ الّتطّرؽ إلى إلزامية تكّفر شركط معّينة في المترّشح لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كقد تتكّفر 

ىذه الّشركط في العديد مف المترّشحيف لكف المناصب الشاغرة يمكف أاّل تستكعبيـ جميعا، فكاف مف الطبيعي 

كتجدر اإلشارة أّف اإلدارة تمجأ إلى نمطيف مف  ،أف تكجد طرؽ الختيار األصمح لشغؿ ىذه الكظائؼ

الّتكظيؼ، الّتكظيؼ الخارجي الذم يعتبر مصدر ضركرم قصد تككيف مكارد بشرية كبالتّالي إدماجيـ في 

ذا كاف ىذا الخيار حتمي فإّنو ال يعفي اإلدارة مف تخصيص نسبة معقكلة مف  مسار ميني طكيؿ األمد، كا 

المناصب لممترّشحيف الذيف ىـ داخؿ أجيزتيا كتمكينيـ مف تحسيف كضعيتيـ المادية كاالجتماعية، كعميو فبل 

تخمك السياسة المتكازنة لمكظيفة العمكمّية مف ىذه اإلزدكاجية في أنماط الّتكظيؼ أم الّتكظيؼ الخارجي 

.  كالّتكظيؼ الّداخمي، ككبل مف ىذيف النمطيف يخضع إلى طرؽ حّددىا المشّرع

حيػث أحػاط المشػّرع الجزائػػرم عبػػر مختمػػؼ تشريعاتػػو المتعاقبػػة الخاّصة بالكظيفػة العمكمّيػػة طػػرؽ 

التكظيػػؼ بمجمكعػػػة مف الّنصػػكص القانكنيػػة التػي تكجػػب عمى اإلدارة العمكمّيػػة احتراميػػػا عند قياميػػػا 

 66/133بعممّيػػػات الّتكظيػػؼ، كىذا إحقاقػػػا لمبدأ المسػػػاكاة كتحقيقػػا لمبدأ الجػػدارة، إذ تطّرؽ ليػػػا األمػػػر رقـ 

 59 /85، ككذا المرسػػػكـ التّنفيذم رقـ 1عاـ لمكظيفػػػة العمكمّيةاؿ مف القانػػػػكف األساسػػػي 26بمكجػػػب المػػػاّدة 

  المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ بمكجب الماّدة78/12 مف القانكف رقـ 2الذم جاء إعماال لممادة 

                                                
:  ، المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية عمى ما يمي66/133 مف األمر رقـ 26إذ نّصت الماّدة - 1
:  يتـ تكظيؼ المكّظفيف تبعا إلحدل الكيفيتيف أك لمكيفيتيف معا المبينتيف أدناه "

مسابقات عف طريؽ اإلختبارات،   (1
مسابقات عف طريؽ الشيادات،   (2

ما عمى   كفضبل عف ذلؾ فإف المكّظفيف الذيف يثبتكف إّما عمى أقدمية حقيقية كمقّيدة في قائمة الكفاءة المعّدة ضمف شركط جدكؿ الّترقية، كا 
. نجاح في امتحاف ميني، يمكف ترقيتيـ قصد الّدخكؿ في سمؾ آخر مع مراعاة الّنسبة كالكيفّيات المحّددة في القكانيف األساسّية الخاّصة

 إف المسابقات عف طريؽ اإلختبارات كالّشيادات كاإلمتحانات المينّية ينتج عنيا إعداد قكائـ يصّنؼ فييا حسب ترتيب اإلستحقاؽ 
. المترّشحكف المقبكلكف مف قبؿ الّمجنة، كتقّرر الّتعيينات حسب ىذا الّترتيب

 كيسكغ لمقكانيف األساسّية الخاّصة بصفة استثنائية مخالفة الّشركط العادية لمّتكظيؼ المنصكص عمييا في ىذه الماّدة كذلؾ لتأسيس أّكلي 
..." لسمؾ جديد
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، كما 2 المتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية06/03 مف المرسـك رقـ 80، كالماّدة 1 منو 34

:                يستشؼ مف التحميؿ األّكلي ليذه المكاد أّنيا تعكس في آف كاحد اىتماميف متناقضيف

 اإلىتماـ األّكؿ يرمي إلى حصر طرؽ الّتكظيؼ في إطار ما يسمح بو مبدأ الجدارة، كتعبر عنو 

 فعبر 85/59، أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ 66/133 مف األمر رقـ 26الفقرة األكلى كالثّانية كالثّالثة مف الماّدة 

، كما عبر عنيا أيضا األمر رقـ 34عف ىذا اإلىتماـ مف خبلؿ الفقرات مف األكلى إلى الّرابعة مف المادة 

 مف خبلؿ الفقرات األكلى كالثّانية كالثّالثة، ككفقا ليذا اإلىتماـ فقد حصرت طرؽ 80 بمكجب الماّدة 06/03

 . الّتكظيؼ في المسابقات عمى أساس اإلختبارات، المسابقات عمى أساس الّشيادات، الفحص الميني كالّترقية

                                                
:  يجرم الّتكظيؼ حسب كيفية كاحدة أك عّدة كيفّيات مّما يأتي: " أّنو85/59 مف المرسـك رقـ 34إذ تنص الماّدة - 1
المسابقة عمى أساس اإلختبارات،   (1
المسابقة عمى أساس الشيادات،   (2
اإلمتحاف أك اإلختبارات المينية،   (3
اإلختيار مف بيف المكّظفيف الذيف تتكّفر ليـ الخبرة المينّية الكافية، عف طريؽ الّتسجيؿ في قائمة الّتأىيؿ بعد استشارة لجنة المكّظفيف،   (4
:  عف طريؽ الّتكظيؼ المباشر حسب الّشركط اآلتية (5

 مف بيف المترّشحيف المتخّرجيف مف مؤسسات الّتككيف المتخّصصة الّتابعة لمؤسسات أك اإلدارات العمكمّية المعنية،  (أ
 أعبله، " أ"مف بيف المترّشحيف المتخرجيف مف مؤسسات الّتككيف المتخّصصة األخرل غير التي سبؽ ذكرىا في المقطع  (ب
كعمى سبيؿ اإلستثناء، مف بيف المترّشحيف الذيف تتكّفر فييـ شركط الّتأىيؿ المحّددة لئللتحاؽ بمناصب العمؿ، كىذا في  (ج

:  الحاالت اآلتية
  ،إما إلحداث سمؾ جديد 
  إما لتكفير احتياجات استثنائية أك خاّصة ببعض األسبلؾ التي تحّدد قائمتيا حسب الحالة بقرار مف الّسمطة المكّمفة بالكظيفة

. العمكمّية أك بقرار مشترؾ أك مقّرر مشترؾ بيف الّسمطة المذككرة كالسمطة أك الييئة المركزية التي ليا صبلحية الّتعييف
 أعبله، ال يمكنيا أف تمّثؿ الّسبيؿ الكحيد لمّتكظيؼ في أّية حاؿ مف 5مف الفقرة " ج"عمى أّف كيفية الّتكظيؼ المنصكص عمييا في المقطع 

." األحكاؿ
:   عمى أنو 06/03 مف األمر رقـ 80نصت الماّدة - 2

:   يتـ اإللتحاؽ بالكظائؼ العمكمّية عف طريؽ"
المسابقة عمى أساس اإلختبارات،   (1
المسابقة عمى أساس الّشيادات بالّنسبة لبعض أسبلؾ المكّظفيف،   (2
الفحص الميني،   (3
الّتكظيؼ المباشر مف بيف المترّشحيف الذيف تابعكا تككينا متخّصصا منصكص عميو في القكانيف األساسية لدل مؤسسات  (4

."  الّتككيف المؤىمة
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أّما اإلىتماـ الثّاني فمتناقض تماما مع اإلىتماـ األّكؿ، كمتنافي بالتّالي مع مبدأ الجدارة كيتمثؿ في 

.  الّتكظيؼ المباشر

، 85/59 مف المرسـك 34، كالماّدة 66/133 مف األمر رقـ 26ما يبلحظ عند المقارنة بيف الماّدة 

 أّف مشرع تدارؾ ىذا التناقض الذم يتنافى صراحة مع مبدأ مساكاة 06/03 مف األمر رقـ 80كالماّدة 

المكاطنيف في اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية ككذا مع مبدأ الجدارة، إذ كضع حّدا نيائيا لطرؽ الّتكظيؼ المباشر 

التي طالما حّررت اإلدارة مف الضكابط المرتبطة بتنظيـ المسابقات كاإلمتحانات المينّية، إذ يستشؼ مف 

 أّنو لـ يعد ىناؾ أّم مكاف لئلستثناءات التي كانت تسمح بالعدكؿ عف ىذه الضكابط، 80مضمكف الماّدة 

:  كعميو فإّف طرؽ الّتكظيؼ المعمكؿ بيا في الجزائر ال تخرج عف الطرؽ التّالية

 المسابقات عمى أساس اإلختبارات . 

 المسابقات عمى أساس الّشيادات . 

 اإلمتحاف كالفحص الميني. 

 الّترقية . 

 الّتكظيؼ المباشر. 

: كسنحاكؿ اإللماـ بعناصر ىذا المبحث مف خبلؿ تفصيمو إلى مطمبيف اثنيف كىما

طرؽ الّتكظيؼ الخارجي : المطمب األّكؿ

طرؽ الّتكظيؼ الّداخمي : المطمب الثّاني

طرق الّتوظيف الخارجي  : المطمب األّول

يعتبر الّتكظيؼ الخارجي مف أىـ طرؽ الّتكظيؼ المعتمدة لتكفير مكّظفيف يمتمككف الكفاءات 

كالمؤىبلت الضركرية لشغؿ المناصب الشاغرة، كما أّنو يعتبر مف بيف العكامؿ األساسّية المؤثرة عمى أداء 

المؤسسات كاإلدارات العمكمّية التي تسعى دائما إلى البحث كاختيار أكفأ المترّشحيف، كفي ىذا المطمب 

سنتطّرؽ إلى طرؽ الّتكظيؼ الخارجي في ظؿ تشريع الكظيفة العمكمّية عبر مختمؼ محطاتو كذلؾ مف خبلؿ 

:  الفركع التّالية
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نظاـ المسابقات : الفرع األّكؿ

  أك اإلختبار الميني الفحص الميني:                                       الفرع الثّاني

الّتكظيؼ المباشر :    الفرع الثّالث

نظام المسابقات  :  الفرع األّول
يعتبر نظاـ المسابقات مف أكثر الطرؽ شيكعا في شغؿ الكظائؼ العمكمّية، يتطمب اإللتزاـ كالنزاىة 

كاألمانة ألّنو سيؤدم إلى تحقيؽ مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة، كما يؤدم إلى تزكيد اإلدارة العمكمّية بأفضؿ 

. 1المكّظفيف كأكفئيـ

ميّمة اختيار عدد مف األفراد تبعا لعدد معينة كما أّف عممية الّتكظيؼ عممية مركبة، تسند إلى لجنة 

. 2المناصب الشاغرة، حيث تقكـ ىذه المجنة بترتيب المترّشحيف حسب جدارتيـ

فالمسابقة ىي الّتطبيؽ الميداني لمبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة، ألّنيا تضمف المكضكعية في اإلختيار 

بعيدا عف المحاباة كالمحسكبية، كمف ثّمة تزكيد اإلدارة بأكفأ العناصر كأفضميا، مّما ينعكس إيجابا عمى رفع 

مستكل خدمات المرافؽ العاّمة، كحتى تتحقؽ تمؾ األىداؼ البد مف مراعاة ضكابط كاعتبارات تتمّثؿ في 

ضكابط خاّصة باإلعبلف عف مسابقات الّتكظيؼ، مف أجؿ إتاحة الفرص لمجميع لئللتحاؽ بالكظيفة 

العمكمّية، كيجب أف يككف تنظيـ المسابقة بقانكف أك الئحة تبّيف فييا إجراءات المسابقة كمراحميا، كقد أخذ 

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة 66/133المشّرع الجزائرم بأسمكب المسابقة بداية مف األمر رقـ 

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي 85/59 منو، كتطّرؽ لو المرسكـ التّنفيذم رقـ 26العمكمّية بمكجب الماّدة 

 مف األمر  80 منو، كأّكدت ىذا اإلّتجاه الماّدة 34الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات العمكمّية بمكجب الماّدة 

 المتضّمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية كقسميا إلى نكعيف مف المسابقات، مسابقات 06/03

 .1عمى أساس اإلختبارات كمسابقات عمى أساس الّشيادات

                                                
تعتبر الصيف أقدـ البمداف التي أكلت إىتماما بالّتكظيؼ عف طريؽ المسابقة،  التي كانت تجرم  مسابقة عامة تشمؿ مجمكعة مف - 1

.  137اإلمتحانات الكتابية كالعممية كالشفكية تيدؼ إلى الكشؼ عف أفضؿ المترّشحيف، أنظر ىاشمي خرفي، مرجع السابؽ، ص 
2- Jean louis Morceau, la fonction publique,  liberairie general de droit et de jurisprudence, paris  1987 ،
p.25.  
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  االختباراتالمسابقات على أساس - 1

 أف تقكـ المؤسسات العمكمّية أك اإلدارات العمكمّية بإجراء االختباراتيقصد بالمسابقات عمى أساس 

 لعدد مف المترّشحيف لشغؿ الكظائؼ العامة بقصد الّتحّقؽ مف كفايتيـ لتحّمؿ أعباء كحاجيات اختبارات

 أف  المسابقة عمىت، إذ عرؼ2الكظائؼ، عمى أف يرتب الناجحكف في قكائـ طبقا لترتيب نجاحيـ في المسابقة

 ذات الطبيعة الخاّصة االمتحاناتتقكـ الييئة المركزية أك الجية التي يراد الّتعييف فييا بعقد بعض "

لممترّشحيف لشغؿ الكظائؼ العاّمة بغية الّتحّقؽ مف كفاءتيـ كصبلحيتيـ لتحّمؿ أعباء ككاجبات ىذه 

. 3"الكظائؼ

كعميو فنظاـ المسابقة يمّثؿ قيدا عمى حرية اإلدارة في اختيار مكّظفييا بما يفرضو عمييا مف التزاـ 

بالّترتيب الكارد في كشكؼ الناجحيف عند الّتعييف، خصكصا أّف المسابقات تشرؼ عمييا ىيئة مستقمة عف 

، كمف ثّمة غمؽ الباب تماما أماـ الجية اإلدارية إلعماؿ الكساطة كالمحسكبية في مجاؿ 4جية اإلدارة

. الّتكظيؼ

كتّتخذ المسابقة عمى أساس اإلختبار صكرا كأشكاال مختمفة، فقد تككف إختبارات كتابية أك شفكية أك 

االثنيف معا، فاإلختبارات الكتابية ىي تمؾ اإلختبارات التي تكضع فييا األسئمة كتابيا كيقـك المتسابؽ بتدكيف 

اإلجابة، كتستيدؼ اإلختبارات الكتابية الكشؼ عف المعمكمات الفنية المتعّمقة بمباشرة الكظيفة كتبّيف بالتّالي 

مدل الكفاءة الذىنية كالعقمية لممتسابؽ، كيجب أف تتسـ األسئمة بالمكضكعية كالّتركيز عمى المعمكمات 

. المتصمة بأعماؿ الكظيفة المطمكب اإللتحاؽ بيا

 التي تحّدد تنظيـ المسابقات 02/08/2008 المؤرخة في 38كبالرجكع إلى الّتعميمة رقـ 

كاإلمتحانات كاإلختبارات المينّية كالبرامج المتعّمقة بيا لئللتحاؽ بمختمؼ الّرتب كاألسبلؾ المشتركة في 

                                                                                                                                                       
.  157صبرم جمبي أحمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص - 1
. 146نفس مرجع، ص -  2
. 45بشير الشريؼ شمس الّديف، مرجع سابؽ، ص - 3

4-  Hossine CHERHABIL,  Le recrutement dans la fonction publique algerienne,  revue  Idara, N°:2, 
2002, p 123. 
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 الّنقطة الثّانية منيا عمى اإلختبارات كالبرامج التي تشمميا  في نّصتنجدىا، 1المؤسسات كاالدارات العمكمّية

المسابقات كاإلمتحانات كاإلختبارات المينية لئللتحاؽ بالّرتب كاألسبلؾ المشتركة نذكر منيا عمى سبيؿ 

. سمؾ المتصرفيف :المثاؿ

رتبة متصرؼ - 

 :  الخاص بياكيتمثؿ برنامج اإلختبار

. 02 ساعات، معامؿ 3إختبار في الثقافة العاّمة، المدة  (1

: إختبار إختيارم في أحد المياديف التالية (2

 القانكف اإلدارم كالقانكف الّدستكرم: القانكف العاـ. 

 اإلقتصاد كالمالية العاّمة. 

  المناجمنت العمكمي

. 03 ساعات، المعامؿ 03المدة 

. 02إختبار في المغة األجنبية، المدة ساعتاف، المعامؿ  (3

ما يؤخذ عمى ىذه المسابقات أّنيا شبيية باإلمتحانات المدرسية، كتحكؿ دكف الكشؼ عف الكفاءة 

كالصبلحية المطمكبة لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمية، ىذه األخيرة التي قد تتطّمب صفات ذاتّية ينبغي أف يتحمى 

بيا المكّظؼ العاـ تعجز اإلمتحانات الكتابية عف إظيارىا، لذا كجب أف تتبع باختبار شفكم ييدؼ إلى 

استخبلص حكـ عاـ عمى شخصية المترّشح، يأخذ في الغالب شكؿ مقابمة مع ىيئة اإلختبار التي تستطيع 

مف خبلؿ ما يعرضو المترّشح مف أفكار كما يظير مف طريقة الّتعبير عف ىذه األفكار تحميؿ شخصيتو 

لكي تحقؽ تمؾ اإلختبارات اليدؼ المرجك منيا فإّنو يجب أاّل تككف صكرة ككسمككو كحالتو النفسية كذكائو، 

ّنما يجب أف تككف كسيمة مكممة ليا تمّكف لجنة اإلمتحاف أف تبلحظ ما يبدك  مكررة مف اإلختبارات الكتابية، كا 

عمى المترّشح مف تغّيرات انفعالّية كحركية، كما يستشؼ مف كراء األحاديث مف آراء كصفات خمقية، كما 

                                                
 التي تحّدد تنظيـ المسابقات ك اإلمتحانات ك اإلختبارات المينّية كالبرامج المتعّمقة بيا 02/08/2008المؤرخة في ، 38الّتعميمة رقـ - 1 

لئللتحاؽ بمختمؼ الّرتب كاألسبلؾ المشتركة في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، مجمكعة المناشير كالتعميمات، المديرية العاّمة لمكظيفة 
. 227، ص2008العمكمّية، أكتكبر 
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يظير منو مف ذكاء أك قدرة عمى التّفكير كطبلقة الّتعبير، كمدل إحاطتو بالمعمكمات العاّمة كالمعمكمات 

. المينّية المناسبة لمميداف الميني الذم يريد اإللتحاؽ بو

كتجدر اإلشارة أّنو ال يمكف القكؿ بكجكب األخذ باإلختبارات الكتابية عمى كجو اإلطبلؽ، بؿ يمكف 

أف يتبعيا اختبار شفكم، كال يمكف إجراء اإلختبارات الشفكية منفردة إذ ىي مكممة لئلختبارات الكتابية، إاّل أّنو 

كبالرغـ مف اإلنتقادات المكجية ليذه الطريقة فإّنيا تبقى طريقة فعالة تقتضييا المصمحة العاّمة كديمقراطية 

الكصكؿ إلى الكظيفة العاّمة عف طريؽ الجدارة، كضمانة عمى إجراء المسابقة إستنادا إلى اعتبارات 

. مكضكعية

المسابقات عمى أساس الّشيادات  - 2

في ىذا النكع مف المسابقات يككف لممؤىؿ العممي أك الّشيادات التي تحّصؿ عمييا المترّشح الدكر 

األساسي في الّتكظيؼ، فتقكـ المؤسسة أك االدارة العمكمّية بنفسيا بدراسة ممفات المترّشحيف كتنقيط معايير 

. اإلنتقاء المنصكص عمييا قانكنا

كتتمّثؿ ىذه المعايير في مبلءمة شعبة اختصاص تككيف المترّشح مع متطمبات الّرتبة المراد 

اإللتحاؽ بيا، كترّتب تخّصصات المترّشحيف حسب األكلكية التي تحّددىا المؤسسة أك االدارة العمكمّية 

المعنية، كما يؤخذ بعيف اإلعتبار مسار الدراسة كالّتككيف إذ يتـ تنقيطو عمى أساس المعّدؿ العاـ لمسنة 

األخيرة مف الدراسة أك الّتككيف المتكج بالمؤىؿ أك الشيادة، كما يؤخذ معيار ريادة الدفعة عمى مستكل 

الجامعات كالمراكز الجامعية بعيف اإلعتبار، كينقط الّتككيف المكمؿ لمشيادة كىك الّتككيف الذم ال يؤدم إلى 

الحصكؿ عمى شيادات دراسية، كما تنّقط البحكث كالدراسات المنشكرة في مجمة متخّصصة كطنية أك أجنبية، 

أّما الخبرة المينّية فيي األخرل تؤخذ بعيف اإلعتبار في المسابقات عمى أساس الشيادات، كيختمؼ تنقيط 

الخبرة المينّية حسب الحالة، فالخبرة المينّية المكتسبة في المؤسسات أك اإلدارات العمكمّية المنّظمة لممسابقة 

تختمؼ عف الخبرة المكتسبة في مؤسسة أك إدارة عمكمية أخرل، ككذا عف الخبرة المينّية المكتسبة خارج 

قطاع الكظيفة العمكمّية، كلنتائج المقابمة مع لجنة اإلنتقاء دكر في المسابقة عمى أساس الشيادة، فمكاجية 

المترّشح لمجنة الفنية يسمح بظيكر الكثير مف الخصائص كالذكاء، القدرة عمى التّفكير، كاإلحاطة بالمعمكمات 
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ثـ تقيـ ىذه المعايير كتنّقط بالّنسبة لكؿ مترّشح، كترّتب النتائج طبقا  ، 1التي تخص اإلدارة العمكمّية المعنية

لمترتيب التّنازلي، فيعّيف الحاصؿ عمى أعمى درجة، ثـ مف يميو، فمف يميو، مع التزاـ المؤسسة أك اإلدارة 

. تعييف حسب المناصب الشاغرةاؿالعمكمّية باحتراـ ىذا الّترتيب عند إجراء 

كلقد عمؿ المشّرع الجزائرم بنظاـ المسابقات عمى أساس الشيادة منذ أّكؿ قانكف أساسي عاـ 

، كتطبيقا ليذا األخير جاء المرسـك رقـ 06/03 كصكال إلى األمر رقـ 1966لمكظيفة العمكمّية لسنة 

 منو الحاالت التي يمجأ فييا لمسابقات الّتكظيؼ عمى أساس الشيادات، كيككف 3، كبّيف في الماّدة 12/194

حيف تتكّفر المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية عمى أعكاف متعاقديف، أك أعكاف يشتغمكف في إطار جيازم 

المساعدة عمى اإلدماج الميني كاإلدماج االجتماعي لمشباب حاممي الّشيادات الذيف يستكفكف الّشركط 

القانكنية المشترطة لئللتحاؽ بالّرتبة المعنية، فالّتكظيؼ ىنا يجب أف يتـ عف طريؽ المسابقة عمى أساس 

عطاء  الشيادة، إذ أّف ىذا اإلجراء يمميو اإلنشغاؿ بمنح األكلكية في الّتكظيؼ لممستخدميف المتعاقديف، كا 

معنى كغاية لمسياسات العمكمّية لئلدماج المكّرسة السيما جيازم اإلدماج الميني كاالجتماعي، كقد جاء في 

الّتكظيؼ في "، التي كاف مكضكعيا 26/01/2014تعميمة الكزير األّكؿ عبد المالؾ سبلؿ المؤرخة في 

، في الّنقطة الثّالثة منيا أّنو يتعّيف عمى 2"المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية

المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية قصر مسابقة الّتكظيؼ عمى المستخدميف الذيف يعممكف لدييا في إطار 

الجياز المساعد عمى اإلدماج الميني كاالجتماعي، الذيف يستكفكف الّشركط القانكنية لئللتحاؽ بالّرتب 

. المفتكحة لممسابقة إذا كاف عدد المناصب المالية الشاغرة أقؿ مف عدد ىؤالء المستخدميف

الفحص المهني  : الفرع الثّاني
 إلى ىذا النكع مف الّتكظيؼ بمكجب الماّدة  1966 تطّرؽ القانكف األساسي لمكظيفة العمكمّية لسنة 

 الّسابقة الذكر، كأطمؽ 34 فقد نّص عميو صراحة بمكجب الماّدة 85/59 منو، أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ 26

 80 فقد تناكليا في الفقرة الثّالثة مف الماّدة 06/03، أّما األمر رقـ "اإلختبارات المينية"عميو مصطمح 
                                                

 . 128 صفحة 6أنظر الممحؽ رقـ  -1
 ، متعمقة بالتكظيؼ في المناصب الشاغرة في المؤسسات ك اإلدارات 26/01/2014تعميمة الكزيراألكؿ عبد المالؾ سبلؿ ،مؤرخة في  - 2

 . العمكمية ، مديرية العامة لمكظيفة العمكمية 
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، كييدؼ الفحص الميني إلى تقييـ قدرة المترّشحيف عمى الممارسة الفعمية لممياـ "الفحص الميني"بمصطمح 

 مف 08المنصكص عمييا في الماّدة  (ب، ج، د)المنكطة ببعض األسبلؾ كالّرتب التي تنتمي إلى األفكاج 

:  كىي 1القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية

  تضـ مجمكع المكّظفيف الحائزيف عمى مستكل التّأىيؿ المطمكب لممارسة نشاطات ": ب"المجمكعة

 .الّتطبيؽ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ

  تضـ مجمكع المكّظفيف الحائزيف عمى مستكل التّأىيؿ المطمكب لممارسة نشاطات ": ج"المجمكعة

 .الّتحكـ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ

  تضـ مجمكع المكّظفيف الحائزيف عمى مستكل التّأىيؿ المطمكب لممارسة نشاطات ": د"المجمكعة

 .التنفيذ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ

في مؤسسات عمكمية مؤىمة  (الفحكص المينية)كتستكجب ىذه الطريقة أف تجرل اإلختبارات 

كمركز إمتحاف، كما يككؿ مسؤكلي ىذه المراكز إختيار مكاضيع اإلمتحاف كتصحيحيا إلى أساتذة مختصيف 

في الميداف المقصكد باإلختبار، كتجدر اإلشارة إلى أّف ىذا الطريقة تدخؿ ضمف طرؽ الّتكظيؼ الخارجي 

.  (الترقية الداخمية)كالّداخمي

التّوظيف المباشر :  الفرع الثّالث
ىي طريقة مغايرة كمعاكسة لمطرؽ التي سبؽ عرضيا، فيي ال تخضع الّتكظيؼ لمعايير الجدارة 

ـّ الّتكظيؼ المباشر بناءا عمى نص في حاالت محّددة، كقد عرفت الجزائر ىذا النكع مف  ّنما يت كالمساكاة، كا 

الّتكظيؼ عبر مختمؼ تشريعات الكظيفة العمكمّية، كلقد أكرد القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 

:  حالتيف ىما 1966

. إنشاء كتأسيس أّكلي لسمؾ جديد: الحالة األكلى

 . الكظائؼ المحجكزة: الحالة الثّانية

                                                
. 54رشيد حباني، مرجع  سابؽ، ص - 1
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، 1966ىذه األخيرة تبّناىا المشّرع الجزائرم في أّكؿ قانكف أساسي عاـ لمكظيفة العمكمّية لسنة 

 منو عمى جكاز مخالفة 27 عمى شركط ككيفيات الّتكظيؼ، كنّصت في الماّدة 26 ك25فنّصت في الماّدتيف 

ـّ الّتعيينات في الكظيفة العمكمّية إاّل ضمف الّشركط المحّددة في الماّدتيف : "ذلؾ بنّصيا  25ال يمكف أف تت

 أعبله مع اإلحتفاظ بالّتدابير المخالفة المّتخذة لصالح أعضاء جيش الّتحرير الكطني كمنظمة جبية 26ك

عماال ليذه الماّدة صدر المرسكـ رقـ ."الّتحرير الكطني  المتعّمؽ بالّتعييف في الكظائؼ العمكمّية 66/146، كا 

عادة ترتيب أفراد جيش الّتحرير الكطني كمنظمة جبية الّتحرير الكطني ، المعدؿ كالمتّمـ بالمرسكـ رقـ 1كا 

 حيث نّصت 1969 أكت 18 المؤرخ في 69/121، كالمرسـك رقـ 1968 أكت 9 المؤرخ في 68/517

تحّدد أحكاـ ىذا المرسكـ الحقكؽ الخاّصة بأفراد جيش الّتحرير الكطني كمنظمة "الماّدة األكلى منو عمى أّنو 

عادة الّترتيب في ىذه الكظائؼ ، كقد كضح "جبية الّتحرير الكطني بالّتعييف في الكظائؼ العمكمّية كالّترقية كا 

ىذا المرسكـ طرؽ ككيفيات الّتكظيؼ الخاّصة بيذه الفئة، كتساىؿ المشّرع في الّشركط المطمكبة سكاءا شرط 

 السابؽ الذكر عمى احتفاظ ىؤالء األشخاص 66/146السف أك المؤىؿ العممي، حيث نّص المرسكـ رقـ 

المذككريف بالكظائؼ لدل مصالح الّدكلة كالجماعات المحّمية كالمؤسسات كالييئات العاّمة، كتحّدد الكظائؼ 

التي تحجز ليؤالء األشخاص بمكجب قرار يصدر مف الكزراء المكمفيف بالكظيفة العمكمّية كالمالية كقدماء 

 يكما األكلى مف شير جانفي مف كؿ سنة 15المجاىديف، كتقـك اإلدارات التي تحفظ تمؾ الكظائؼ  خبلؿ 

بإعبلـ الكزير المكمؼ بالكظيفة العمكمّية بنسبة كعدد الكظائؼ التي تشغميا ىذه الفئات، كالكظائؼ المحتفظة 

. 2 مف المرسـك السابؽ الذكر65ليـ في ميزانية كؿ سنة، كيجرم الّتعييف فييا طبقا لممادة 

 فقد تضّمف ما يفيد معاممة خاّصة لممجاىديف كذكم حقكقيـ، حيث 78/12 أّما في ظؿ القانكف رقـ 

 مف الّدستكر، يضمف حؽ األكلكية في العمؿ 85طبقا لممادة : " عمى أّنو78/12 مف قانكف 46نّصت الماّدة 

 فعند تفحص مكاّده يّتضح أّنو لـ 85/59، أّما المرسكـ رقـ "لممجاىديف كذكم حقكقيـ، بمكجب ىذا القانكف

يتضّمف ما يفيد تقرير األكلكية لممجاىديف كذكم حقكقيـ عند الّتعييف ألّكؿ مرة كما فعمت الّتشريعات الّسابقة، 

                                                
عادة ترتيب أفراد جيش الّتحرير الكطني 1966 جكاف 2، المؤرخ في 66/146المرسـك رقـ - 1 ، المتعّمؽ بالّتعييف في الكظائؼ العمكمّية كا 

. 1966 جكاف 07، الّصادرة بتاريخ 46كمنظمة جبية الّتحرير الكطني، الجريدة الّرسمية، عدد 
.   157ص  ،1989،الجزائر،الطبعة الثانية ، ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،محمد أنس قاسـ، مذكرات في الكظيفة العامة - 2



 تّطور طرق و كيفّيات التوّظيف              :                                              الفصل الثّاني 
  

 -66-  
 

 المؤرخ في 91/16 أّف القانكف رقـ  إال منو إلى الّترقية باألقدمّية،60كتطّرؽ فقط بمكجب الماّدة 

 منو نّص عمى أف يخضع تشغيؿ كترقية 36 المتعّمؽ بقانكف المجاىد كبمكجب الماّدة 14/09/1991

المجاىديف كأرامؿ الشيداء كأكالد الشيداء ألحكاـ خاّصة دكف اإلخبلؿ بالّنصكص الّتشريعية المعمكؿ بيا، 

كأضاؼ في الفقرة الثّانية مف نفس الماّدة أف يحظى المجاىدكف كأرامؿ الشيداء باألكلكية في الّتشغيؿ كالّترقية، 

، نّص صراحة 1 المتعّمؽ بالمجاىد كالشييد1999أفريؿ 5 المؤرخ في 99/07 مف القانكف رقـ 38ككذا الماّدة 

عمى أف يحضى المجاىدكف كأرامؿ كأكالد الشيداء باألكلكية في الّتككيف كالّتشغيؿ كالترقية، كعميو فبل أثر 

ما يفيد  كما لـ يتضمف 85/59 في المرسـك لمكظائؼ المحجكزة عند اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية ألّكؿ مرة

 التكظيؼ  ظمو في تكّسع المشّرع في إال أنوتقرير األكلكية لممجاىديف كذكم حقكقيـ عند الّتعييف ألّكؿ مرة

 التي نّصت 47 الخاّصة لنظاـ الكظائؼ المحجكزة، بمكجب الماّدة االحتياجاتالمباشر بإضافتو فئة ذكم 

يستفيد األشخاص المعكقيف الذيف ال يمكنيـ أف يعممكا في الظركؼ العادية، مف الّتشغيؿ في : "عمى أّنو

 المتعّمؽ بتشغيؿ 1982 مام 15 المؤرخ في 82/180لمرسـك رقـ ؿإعماال  ذلؾ ، ك..."أعماؿ تبلئميـ

عادة تأىيميـ الميني، إذ نّصت الماّدة   منو عمى كاجب مؤسسات الّتككيف الميني تسخير 4المعكقيف كا 

الكسائؿ المبلئمة التي تكفؿ تأىيؿ األشخاص المعكقيف، كتمكينيـ مف شغؿ منصب مبلئـ مساىمة في 

 كجكب تخصيص قسط مف مناصب العمؿ التي يحتمؿ أف  6إدماجيـ في الحياة النشيطة، كأضافت الماّدة 

 عمى إعداد قكائـ 7يشغميا األشخاص المعاقيف كذلؾ مف مخّططات الّتكظيؼ الّسنكية، كنّصت الماّدة 

مناصب العمؿ الكاجب تخصيصيا عمى سبيؿ األكلكية لممعاقيف بدنيا بقرار مشترؾ بيف الكزراء المكمفيف 

لزاـ الييئات المستخدمة أف تدخؿ إصبلحات مبلئمة عمى مناصب العمؿ  بالعمؿ كالّصّحة كالقطاع المعني، كا 

 مام 8 المؤرخ في 02/09 مف القانكف رقـ 27، كما أكجبت أحكاـ الماّدة 2التي يحتمؿ أف يشغميا المعكقكف

 مف %01 عمى أف يخّصص كؿ مستخدـ نسبة 3 المتعّمقة بحماية األشخاص المعاقيف كترقيتيـ2002

                                                
 أفريؿ 12، الّصادرة بتاريخ 25، المتعّمؽ بالمجاىد كالشييد، الجريدة الّرسمية، العدد1999 أفريؿ 5، المؤرخ في 99/07القانكف رقـ -1

1999   .
. 292حمكد حبمى، مرجع سابؽ، ص - 2
. ، متعّمؽ بحماية األشخاص المعاقيف كترقيتيـ2002 مام 8، المؤرخ في 02/09 مف القانكف رقـ 27راجع المادة - 3
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كعند - %6 الذم تصؿ فيو إلى 1كىي نسبة ضئيمة مقارنة بالقانكف الفرنسي-مناصب العمؿ لممعكقيف، 

 يتعّيف عميو دفع اشتراؾ مالي تحّدد قيمتو عف طريؽ التنظيـ، يرصد في حساب صندكؽ خاص االستحالة

. لتمكيؿ نشاط حماية المعكقيف كترقيتيـ

 34 كذلؾ مف نطاؽ التكظيؼ المباشر بمكجب الماّدة 85/59 المرسكـ التّنفيذم رقـ  أيضاكسعكما 

:   حاالت3منو، فنّص صراحة عمى الّتكظيؼ المباشر كاشترطو في 

 مف بيف المترّشحيف المتخرجيف مف مؤسسات الّتككيف المتخّصصة التّابعة لممؤسسات : الحالة األكلى

 .أك اإلدرات العمكمّية المعنية

 مف بيف المترّشحيف المتخرجيف مف مؤسسات الّتككيف المتخّصصة األخرل غير : الحالة الثّانية

 .اإلدارات العمكمّية المعنية

 الحالة الثّالثة: 

 .إلحداث سمؾ جديد -

لتكفير احتياجات استثنائية أك خاّصة ببعض األسبلؾ التي تحّدد قائمتيا حسب الحاجة بقرار  -

مف الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية أك بقرار أك مقّرر مشترؾ بيف الّسمطة المذككرة 

 .كالّسمطة أك الييئة المركزية التي ليا صبلحية الّتعييف

المتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية السارم المفعكؿ فقد خمى  06/03لكف األمر رقـ 

 منو 80قصر الّتكظيؼ المباشر عمى جزئية كاحدة بمكجب الماّدة مف اإلشارة إلى الكظائؼ المحجكزة ك 

الّتكظيؼ المباشر مف بيف المترّشحيف الذيف تابعكا تككينا متخّصصا منصكصا عميو في القكانيف : "بنّصيا

". األساسّية لدل المؤسسات الّتككينية المؤىمة

كعميو يقتصر نمط الّتكظيؼ المباشر عمى المترّشحيف الذيف تابعكا بنجاح تككينا متخّصصا قصد 

الّتحضير لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، عمى أف يحّدد ىذا الّتككيف صراحة بمكجب القكانيف األساسّية الخاّصة 

                                                
1 - La loi du 10 juillet 1987 sur l'insertion de travailleurs handicapés.Voir: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE 
LA REFORME DE L'ETAT,"  La fonction publique et la réforme de l'état" Rapport annuel,  La documentation française,  
mars1999 –mars 2000, p 20. 
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لؤلسبلؾ كالّرتب المعنية، كتستكجب ىذه الطريقة إنشاء معاىد كمدارس متخّصصة لشغؿ كظائؼ معّينة بما 

يتّفؽ كمياـ كمتطمبات تمؾ الكظائؼ، كتختمؼ مدة الدراسة في ىذه المعاىد كالمدارس كفقا الختبلؼ نكع 

كطبيعة المياـ كمستكل الكظائؼ التي يتـ اإلعداد كالّتدريب ليا، كقد احتمت سياسة الّتككيف في الجزائر مركز 

الصدارة ضمف اىتمامات الّسمطات العمكمّية غداة االستقبلؿ، فبعد االستعانة المؤقتة بإمكانيات الّتعاكف 

التقني المتكّفرة في إطار اإلتفاقيات الثنائية مع بعض البمداف األجنبية لتككيف الدفعات األكلى مف المكّظفيف، 

شرعت الّدكلة في إنشاء شبكة مف المدارس الّتطبيقية كمِّفت بإعداد المترّشحيف لمكظيفة العمكمّية في مختمؼ 

:  التخّصصات اإلدارية كالتقنية، مف ذلؾ

  1964المدرسة الكطنية لئلدارة في جكاف . 

  1975 كسنة 1966 كالية بيف سنة 31مراكز الّتككيف اإلدارم عمى مستكل. 

 1مراكز الّتككيف في الميداف شبو الطبي كالفبلحة كاألشغاؿ العمكمّية. 

 المدرسة الكطنية إلدارة السجكف. 

 المعيد الكطني لكتاب الضبط. 

 مدارس متخّصصة في تككيف أعكاف الجمارؾ. 

  2 في تككيف مفتشي الضرائبمتخصصةمدارس ... 

ف كانت ىذه الطريقة تعد مف أفضؿ الطرؽ الختيار المكّظفيف العمكمييف، إاّل أّنيا في الكاقع  كا 

 يستحيؿ تدبيرىا، لذلؾ يقتصر اتّباعيا عمى بعض الكظائؼ الفنية فقط، أك تمؾ التي ليا باىظةتتطّمب نفقات 

. طبيعة خاّصة

: كعميو فإّف شركط نجاح ىذه الطريقة في الّتكظيؼ تتمّثؿ فيما يمي

 معاىد اإلعداد كالّتدريب الّطابع الّتخّصصي، كذلؾ بأف تقتصر اؿأف يغمب عمى ىذه المدارس ك

الدراسة فييا عمى ما يتّفؽ كتستمزمو الكظائؼ التي يشغميا الدارسكف بعد اإلنتياء مف إعدادىـ بيا 

 .إعدادا فنيا، عمميا كعمميا
                                                

. 152ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص - 1
. 54رشيد حباني، مرجع سابؽ، ص - 2
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 أف تراعي االدارة في قبكؿ المترّشحيف ليذه المدارس كالمعاىد حاجة الجياز اإلدارم الفعمية إلييـ. 

 ـّ اإلعداد ليا عمى مف يجتاز بنجاح ىذه المرحمة مف اإلعداد  .أف يقتصر الّتعييف في الكظائؼ التي ت

 بخصكص إجراء الّتكظيؼ 04/11/2003 المؤرخة في 30كتطبيقا ليذا األمر جاءت الّتعميمة رقـ 

، حيث أكجبت أف تخضع عممية الّتصديؽ عمى تكظيؼ المترّشحيف عمى 1منتكج الّتككيف المتخّصص

: تقديـ الكثائؽ التالية

  محضر إعبلف النتائج النيائية لمسابقة اإللتحاؽ بالّتككيف المعني ممضي مف طرؼ مصالح

 .الكظيفة العمكمّية

 محضر المجنة المكّمفة بانتقاء المكّظفيف المكمفيف المدعكيف لمتابعة تككيف متخّصص. 

 محضر المجنة نياية دكرة الّتككيف ممضي مف طرؼ مصالح الكظيفة العمكمّية. 

ىذا فيما يخص الّتكظيؼ المباشر عبر مختمؼ تشريعات الكظيفة العمكمّية، إاّل أّف ىناؾ تكظيفا 

 01/2014 /26مباشرا جديدا جاء مؤخرا استجابة لتعميمة الكزير األّكؿ عبد المالؾ سبلؿ المؤرخة في 

، إذ جاء في الّنقطة الثّانية منيا أّنو في الحالة التي تككف المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص السابقة الذكر 

ـّ تنظيميا خبلؿ سنة  ـّ تحريرىا يتعّيف شغميا بالمجكء إلى 2013المينّية قد ت ، فإّف المناصب المالية التي ت

الّتكظيؼ المباشر كالفكرم مف بيف المترّشحيف الناجحيف كالمسجميف في القكائـ اإلحتياطية ليذه المسابقات 

أّما في الّنقطة الثّالثة في الفقرة الثّانية منيا فيتمثؿ الّتكظيؼ المباشر في ،كاإلمتحانات كالفحكص المينية

الحالة التي يككف فييا عدد المناصب المالية الشاغرة يفكؽ عدد المستخدميف، فتعطى األكلكية لمتكظيؼ 

المباشر كالفكرم لممستخدميف في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني أك االجتماعي، الذيف يستكفكف 

 . الّشركط القانكنية لئللتحاؽ بالّرتب المفتكحة ليذا الغرض

                                                
، بخصكص إجراء الّتكظيؼ منتكج الّتككيف المتخّصص، مجمكعة المناشير كالتعميمات، 04/11/2003، المؤرخة في 30الّتعميمة رقـ - 1

. 21المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، ص 
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طرق الّتوظيف الّداخمي : المطمب الثّاني

يعتبر المكّظفكف في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية مف المكارد البشرية التي تعتمد عمييا اإلدارة في 

شغؿ مناصب شاغرة، كعمميا يتـ الحصكؿ عمى أفراد مناسبيف مف داخؿ اإلدارة عف طريؽ الّترقية، حيث 

تشكؿ ىذه األخيرة الدعامة األساسّية لمنظاـ المغمؽ التي تبّنتو الجزائر غداة اإلستقبلؿ كلـ تحد عنو، 

فاإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية إلتحاؽ بحياة مينية قابمة لمتنكع، ال يرتبط فييا مصير المكّظؼ العاـ بكظيفة 

ة أخرل، بحكـ أّف عبلقة المكّظؼ باإلدارة تنظيمية قانكنية تحكـ حياتو ؼقارة بؿ يمكف لئلدارة ترقيتو إلى كظي

المينّية المكّرسة لخدمة اإلدارة بصفة دائمة كمستمرة كفؽ مخّطط تسيير يحكـ مساره الميني، كتتجّسد الّترقية 

مف خبلؿ آليات تسمح بترقية المكّظؼ في إحدل درجات السّمـ الكظيفي أك في رتبة أعمى داخؿ نفس السمؾ، 

. أك مف سمؾ إلى السمؾ الذم يعمكه

:  كعميو سنحاكؿ مناقشة ىذا المطمب مف خبلؿ الفرعيف التّالييف

الّترقية في الّتشريع الجزائرم :                      الفرع األّكؿ

طرؽ الترقية :                      الفرع الثّاني

التّرقية في التّشريع الجزائري :  الفرع األّول
يقصد بالّترقية إصدار الجية المختصة قرار بتقميد المكّظؼ إلى كظيفة أعمى في مستكل التنظيـ 

، كيتحّمؿ المكّظؼ بمكجب ىذه  اإلدارم مف كظيفتو الحالية، أم نقمو مف كضع كظيفي أقؿ إلى كضع أحسف

الّترقية مسؤكليات كمياـ أكبر، األمر الذم يؤدم إلى تحسيف مركزه مف الناحيتيف المالية المتمّثمة في زيادة 

 ك قد تككف الترقية  بزيادة في الراتب مرتبو كالعبلكات، كاألدبّية المتمّثمة  في تكميؼ المكّظؼ بمسؤكليات أكبر

، كتظير أىمية الّترقية في النظاـ المغمؽ في أّنيا تضمف المكظؼ  فقط دكف تحمؿ مسؤكليات إضافية 

لممكّظؼ اإلستقرار الكظيفي، فالّترقية تمّكنو مف إشباع رغبتو نحك التّقّدـ كاإلرتقاء إلى مستكيات مادية كأدبّية 

أفضؿ، كتغرس فيو الحافز لبذؿ أقصى جيد كميارة ليفكز بيذه الّترقية، كترفع ركحو المعنكية عف طريؽ 

ضماف ترقية أفضؿ المترّشحيف، كتدعـ شعكر المكّظؼ بالعدالة الكظيفية مف خبلؿ معرفتو المسبقة بأّنو 
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سكؼ يجازل عمى اجتياده كتفانيو في العمؿ، فيكّرس عطاءه لمكظيفة عمى أمؿ الكصكؿ إلى قمة السّمـ 

.  اإلدارم

مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو القائميف عمى نظـ الكظيفة العمكمّية  كضع أساس أك معيار عممي 

دقيؽ لمّترقية، فعادة ما يزيد عدد المكّظفيف الصالحيف لئلستفادة مف الّترقية عف عدد المناصب المتاحة، لذلؾ 

تظير مشكمة اختيار أكفأ كأجدر المكّظفيف، كمف ىنا تظير ضركرة تحديد األسس كالمعايير التي يجب 

. 1مراعاتيا عند الّترقية

  :أّما عف أنكاع الّترقية في الّتشريع الجزائرم فيي كما يأتي

التّرقية في الّدرجة   - 1 
تعتبر الّترقية في الّدرجة حقا مف حقكؽ المكّظؼ، فيي تمنح بقكة القانكف بعد تكّفر شرط األقدمّية 

، كلقد نّصت جميع الّنصكص القانكنية المنّظمة لمكظيفة 2مع األخذ بعيف اإلعتبار تنقيط الّسمطة المعنية

:  منو أّنو34 في الماّدة 66/133، فجاء في األمر رقـ 1العمكمّية عمى الّترقية في الّدرجة

                                                
: معايير الّترقية- 1

 تككف األكلكية في الّترقية إلى المكّظؼ الذم قضى في كظيفتو الحالية ّمدة زمنية أطكؿ مف غيره، إاّل : الّترقية عمى أساس األقدمّية
ف كانت تمتاز بالبساطة كالكضكح كتقضي عمى الّنزاعات الّداخمية كالخبلفات الخاّصة بالّترقية بيف اإلدارة  أّف ىذه الّترقية حتى كا 
كالمكّظفيف كعمى المحسكبية كالمحاباة، فإّنو يعاب عمييا أّنيا ال تعّد مقياسا عمى صبلحية المكّظؼ كجدارتو، كما أّنيا تقتؿ لدل 

 . المكّظؼ الدافع لمتفكؽ ما داـ مكعده لـ يحف بعد، كتؤدم إلى حرماف اإلدارة مف أصحاب الكفاءة كالنشاط
 تقـك ىذه الطريقة عمى معيار ما حّققو المكّظؼ مف كفاءة كجدارة في أداء العمؿ اإلدارم المنكط بو، إّف : الّترقية عمى أساس الجدارة

ىذا السمكب في الّترقية يعتمد عمى تقارير األداء الكظيفي بشكؿ أكبر، كمف ثّمة تظير العبلقة الكطيدة بيف اعتماد الجدارة في الّتقييـ 
كالجدارة في الّترقية، حيث كمما كاف الّتقييـ مكضكعيا كمما كانت الّترقية قائمة عمى أساس الجدارة، كىذا بدكره يتطّمب أف يككف 

القائميف بيذه العممية مؤىميف كقادريف عمى قياس كفاءة المكّظؼ كاستخداـ نظاـ تقارير األداء استخداما سميما كفعاال، كمف مزايا ىذه 
الطريقة في الّترقية أّنيا مكضكعية ألّنيا تعتمد عمى تقارير الكفاية الدكرية التي تعّد سنكيا مف طرؼ الّرؤساء اإلدارييف، إاّل أّف ىناؾ 
عيكب تشكب ىذا الّنظاـ، حيث أّنو قد تحاط عممية تقدير أداء المكّظفيف بعكامؿ شخصية تؤدم إلى المحاباة، مّما يفقدىا فاعميتيا 

 .كتنحرؼ عف أىدافيا
 تقـك ىذه الطريقة عمى فكرة اإلستفادة مف مزايا كؿ مف نظاـ الّترقية باألقدمّية كنظاـ الّترقية : الّترقية عمى أساس األقدمّية كالجدارة معا

أنظر سمكل تيشات، أثر الّتكظيؼ العمكمي عمى كفاءات المكّظفيف باإلدارة العمكمّية الجزائرّية،  دراسة حالة جامعة امحمد . بالجدارة
بكقرة بكمرداس، مذكرة ماجستير في العمـك االقتصادية تخّصص تسيير منظمات، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك الّتسيير، 

.  88جامعة بكمرداس، الجزائر، ص
. 92سمكل تيشات ، نفس مرجع ، ص - 2
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تتـ ترقية المكّظفيف مف درجة إلى درجة بصفة مستمرة مع الزيادة في الّراتب كىي مرتبطة في آف كاحد "

..." باألقدمّية كالنقط المرقمة كالتقدير العاـ

كعميو فإّف الّترقية بمكجب ىذه الماّدة تتـّ عمى أساس األقدمّية بصفة رئيسية إلى جانب الّنقاط 

 المتضّمف القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ 85/59ير العاـ بصفة ثانكنية، أّما المرسكـ رقـ دالمرقمة كالتؽ

، كعرفتو "بتعكيض الخبرة "عنيا بػالمؤسسات كاإلدارات العمكمّية فقد نّص عمى الّترقية في الّدرجات معبرا 

يمّثؿ تعكيض الخبرة ما يستفيده المكّظؼ الذم لـ تتغّير رتبتو طكؿ السنكات التّالية "...   منو بأّنو71الماّدة 

، إّف ىذا الّتعريؼ ال يتعدل حّد الّتجديد االصطبلحي، ذلؾ أّف "مف تاريخ تكظيفو مكافأة عمى األقدمّية

.  األقدمّية تبقى ىي المحكر األساسي الذم يدكر حكلو ىذا النمط مف الّترقية

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة 06/03كما نّص عمى ىذا النكع مف الّترقية األمر رقـ 

تتمّثؿ الّترقية في الّدرجات في اإلنتقاؿ " الّنص عمى الّترقية في الّدرجات 106العمكمّية، حيث جاء في الماّدة 

" مف درجة إلى درجة أعمى مباشرة كتتـّ بصفة مستمرة حسب الكتائر كالكيفيات التي تحّدد عف طريؽ التنظيـ

 المتضّمف إنشاء سبللـ خاّصة 1966 جكاف 02 المؤرخ في 66/137بالرجكع إلى المرسـك رقـ 

 منو قد نّصت عمى أف تحدد األقدمّية المطمكبة في كؿ 4، نجد أّف الماّدة 2بمرتبات المكّظفيف كتنظيـ مينيـ

، كحسب 5 حسب المدتيف  الدنيا كالمتكسطة باثنيف ك ثبلث مكّظفيف مف بيف 2 ك1درجة بالنسبة لمسّمميف 

 ف  كمكّظفيف أثنيف بثبلث كخمسة مكّظفي14 إلى 3ثبلث مدد دنيا كمتكسطة كقصكل، بالنسبة لمسبللـ مف 

، كالمرسـك الرئاسي 76، 75 في مكاّده 85/59مف بيف عشرة مكّظفيف، ك بالرجكع إلى المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 3 المحّدد لمشبكة اإلستداللّية لمرتبات المكّظفيف كنظاـ دفع ركاتبيـ29/09/2007 المؤرخ في 07/304رقـ 

                                                                                                                                                       
يقصد بالّترقية في الّدرجة صعكد المكّظؼ مف درجة إلى درجة أخرل تعمكىا مباشرة مف ذات الّرتبة، كذلؾ بعد تكّفر شرط األقدمّية - 1

المطمكبة في الّرتبة المعنية تبعا لتنقيط الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف، أك بعد إجراء دكرة الّتككيف، مّما يعني المكّظفيف الذيف ال يتكّفر 
فييـ شرط األقدمّية كلكنيـ خضعكا لدكرات تككينّية تؤىميـ مّدتيا لمحصكؿ عمى األقدمّية المطمكبة لئلنتقاؿ إلى درجة أعمى، أنظر بشير 

.  48الشريؼ شمس الديف، مرجع سابؽ ص
، المتضّمف إنشاء سبللـ الخاّصة بمرتّبات المكّظفيف كتنظيـ مينيـ، الجريدة 1966 جكاف 02، المؤرخ في 66/137المرسـك رقـ - 2

 . 1966 جكاف 07، الّصادرة بتاريخ  46الّرسمية، العدد
، المحّدد لمشبكة اإلستداللية لمرتّبات المكّظفيف كنظاـ دفع ركاتبيـ، الجريدة 29/09/2007، المؤرخ في 07/304المرسـك الرئاسي رقـ - 3

. 2007 سبتمبر 30، الّصادرة بتاريخ 61الرسمية، العدد 
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 منو نستشؼ شركط الّترقية في الّدرجات، إذ يترجـ تعكيض الخبرة بزيادة إستداللّية 13 ك12بمكجب الماّدة 

تبعا لكتيرة الّترقية، كيشترط عمى المكّظفيف مف أجؿ اإلنتقاؿ إلى الّدرجة التي تعمكىا مباشرة أف تتكّفر فييـ 

 أشير كحد أدنى، كثبلث سنكات 6الّشركط القانكنية المعمكؿ بيا، كىي األقدمّية التي تتراكح مابيف سنتيف ك

كستة أشير كحد أقصى لئلنتقاؿ مف درجة إلى درجة أخرل تعمكىا مباشرة، كتكزع سنكات األقدمّية عمى ثبلث 

مف ضمف  (2، 4، 4)كتائر ىي المدة الدنيا، المدة المتكسطة، كالمدة القصكل، كيككف تبعا حسب النسب 

 مكّظفيف عمى أساس المدة 4 مكّظفيف عمى أساس المدة الدنيا، كترقية 4 مكّظفيف، كىذا يعني ترقية 10

 مف المرسكـ التّنفيذم 75المتكسطة، كمكّظفيف اثنيف عمى أساس المدة القصكل، كىذا طبقا لنّص الماّدة 

كلئلشارة فإّنو بإمكاف القكانيف األساسّية الخاّصة ، 07/304 مف المرسـك الرئاسي رقـ 12، كالماّدة 85/59

 10مف ضمف  (4، 6)أف تقّر كتيرتيف فقط لمّترقية في الّدرجة كالنسب في ىذه الحالة تككف بستة كأربعة 

.  مكّظفيف عمى أساس المدة القصكل4 مكّظفيف عمى أساس المدة الدنيا ك6مكّظفيف، أم ترقية 

التّرقية في الرّتبة  - 1 
 يقصد بالّترقية في الّرتبة في ظؿ القكانيف المنّظمة لمكظيفة العمكمّية انتقاؿ المكّظؼ مف كظيفة 

بمستكل معّيف كحقكؽ ككاجبات معّينة إلى كظيفة أخرل ذات رتبة أعمى، بعبارة أخرل تقدُّـ المكّظؼ في 

مسيرتو المينّية الذم يكافؽ تقدُّمو في السّمـ الكظيفي، كيككف ذلؾ برتبة معّينة ترتبط ىذه األخيرة بكاجبات 

. كمسؤكليات أكبر، كبمقابؿ حقكؽ مالية أعمى تتناسب مع حجـ ىذه المسؤكليات

:  كتأخذ الّترقية في الّرتب صكرتيف

  الّترقية مف رتبة إلى رتبة أخرل ضمف نفس السمؾ، إذ يرتقي المكّظؼ مف رتبة إلى أخرل خبلؿ

مساره الميني انطبلقا مف البنية الييكمية التي تمّيز السمؾ الذم ينتمي إليو، كما تتضّمنو ىذه البنية 

مف كظائؼ متكاممة، كلمتذكير فإّف البنية الييكمية لمختمؼ األسبلؾ تحاكؿ اإلدماج في آف كاحد بيف 

 . طمكحات المكّظؼ لتحسيف كضعيتو االجتماعية كحاجيات اإلدارة

  تفترض ىذه الّترقية انتقاؿ المكّظؼ مف (الّترقية الّداخمية)الّترقية مف سمؾ إلى السمؾ الذم يعمكه ،

 .سمؾ إلى السمؾ الذم يعمكه في ظؿ شركط تختمؼ عف الشركط الخاّصة بالّتكظيؼ الخارجي
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كلقد نظـ القانكف الجزائرم الّترقية في الّرتبة كتضّمنتيا جميع الّنصكص القانكنية لمكظيفة العمكمّية، 

فإّف المكّظفيف الذيف : "... منو التي جاء فييا26 في الماّدة 66/133إذ جاء الّنص عمييا في األمر رقـ 

ّما عمى نجاح  يثبتكف إّما عمى أقدمية حقيقية كمقيدة في قائمة الكفاءة المعّدة ضمف شركط جدكؿ الّترقية، كا 

، فيذه الّترقية تقكـ عمى أساس األقدمّية كالجدارة "في امتحاف ميني يمكف ترقيتيـ قصد الّدخكؿ في سمؾ أخر

. معا

لى الّترقية مف سمؾ إلى 85/59كما تعّرض المرسكـ رقـ   إلى الّترقية الّرتبية داخؿ نفس السمؾ، كا 

:   منو الّترقية بنّصيا54سمؾ آخر يعمكه، كعرفت الماّدة 

، كأّكدت ىذا المعنى الفقرة الثّانية مف نفس "تتمّثؿ في اإللتحاؽ بمنصب عمؿ أعمى في الّتسمسؿ السّممي"

 " تغيير السمؾبك أم السمؾ ذاتو تغيير الّرتبة ؼ: "الماّدة بنّصيا

يستفيد : " عمى أّنوت مف نفس المرسكـ إلى الّترقية باألقدمّية حيف نّص 60كما تطّرقت الماّدة 

أعضاء جيش الّتحرير الكطني كالمنظمة المدنية لمجبية المدنية لجبية الّتحرير الكطني كما كرد تحديدىـ في 

التنظيـ المعمكؿ بو ككذلؾ أرامؿ الشيداء تخفيض ثمث األقدمّية المطمكبة لئللتحاؽ بالسمؾ األعمى عف طريؽ 

". اإلمتحاف الميني

  منو107 عمى ما سبقو مف الّتشريعات كنّص عمى الّترقية الّرتبية بمكجب الماّدة 06/03كلـ يخرج األمر رقـ 

تتمّثؿ الّترقية في الّرتب في تقّدـ المكّظؼ في مساره الميني كذلؾ باإلنتقاؿ مف رتبة إلى الّرتبة األعمى "عمى

". مباشرة في نفس السمؾ أك في السمؾ األعمى المباشر

كمف األىمية بماكاف أف نشير إلى أّف الّترقية في الّدرجة تخص تحسيف مستكل راتب المكّظؼ 

بصفة تدريجّية، كال تغّير ىذه الّترقية في طبيعة عمؿ المكّظؼ أك تزيد مف مسؤكلياتو، فيي تمثؿ في آف كاحد 

مكافأة عمى الكالء الذم يتحمى بو المكّظؼ اّتجاه اإلدارة، ككسيمة تمّكنو مف التكفؿ البلئؽ بأعباء أسرتو 

، كخبلفا لذلؾ فإّف الّترقية في الّرتبة بنكعييا تؤدم إلى زيادة في الّراتب مع مسؤكليات 1المتزايدة عبر السنيف

. أعمى، فالّترقية في الّرتبة ىي المعنية بالّتكظيؼ الّداخمي التي اعتمدىا المشّرع الجزائرم

                                                
. 182ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص - 1
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طرق التّرقية في التّشريع الجزائري  : الفرع الثّاني
 في 66/133تضّمنت قكانيف الكظيفة العمكمّية الطرؽ التي تتـّ ضمنيا الّترقية، فنّص األمر رقـ 

ختيار مف بيف المكّظفيف الذيف تتكّفر فييـ شركط اال منو عمى اإلمتحاف الميني عمى أساس 26الماّدة 

 مف المرسكـ التّنفيذم 55األقدمّية كالمقيديف في قائمة الكفاءة المعّدة ضمف شركط جدكؿ الّترقية، أّما الماّدة 

:  تتـ الّترقية حسب الكيفيات اآلتية: " فقد عددت ىذه الطرؽ بنّصيا عمى أّنو85/59رقـ 

عف طريؽ المسابقات أك اإلمتحانات المينّية التي تنظـ، إف اقتضى الحاؿ، عقب تدريب لمتككيف أك  -

 تحسيف المستكل، 

باإلختيار مف بيف المكّظفيف الذيف تتكّفر فييـ بعض ّشركط األقدمّية، كيثبتكف الخبرة المينّية الكافية  -

 عف طريؽ الّتسجيؿ في جدكؿ سنكم لمّترقية، بعد استشارة لجنة المكّظفيف، 

عمى أساس الشيادات، مف بيف المكّظفيف الذيف أحرزكا المؤىبلت كالشيادات المطمكبة في حدكد  -

 ".الكظائؼ الشاغرة المطابقة لتأىيميـ الجديد

، كسنكرد فيما يمي ىذه الطرؽ مف 06/03 مف األمر رقـ 107كيقابؿ مضمكف ىذه الماّدة ما جاء في الماّدة 

:  الّترقية

الّترقية عن طريق االختيار : أّوال

كما سبقت اإلشارة إليو فقد نّصت مختمؼ قكانيف الكظيفة العمكمّية المتعاقبة عمى الّترقية في 

 في 06/03، كاألمر رقـ 1منو 55 بمكجب الماّدة 85/59 تطّرؽ كؿ مف المرسكـ التّنفيذم رقـ حيث،الّرتب

الّترقية عف طريؽ اإلختيار، كما يبلحظ عمى ىاتيف الماّدتيف أّنيما لـ تعطيا تعريفا إلى  1072منوالمادة

لمترقية عف طريؽ اإلختيار، بؿ تعّرضتا إلى جانبيا اإلجرائي أم جانب الّشركط الكاجب تكّفرىا لئلستفادة مف 

                                                
باإلختيار مف بيف المكّظفيف الذيف تتكّفر فييـ بعض شركط األقدمّية، كيثبتكف الخبرة المينّية الكافية عف طريؽ : "... تنص55الماّدة - 1

...". الّتسجيؿ في الجدكؿ الّسنكم لمّترقية، بعد استشارة لجنة المكّظفيف
عمى سبيؿ اإلختيار عف طريؽ الّتسجيؿ في قائمة الّتأىيؿ بعد أخذ رأم الّمجنة المتساكية األعضاء مف بيف المكّظفيف  "...107الماّدة - 2

...". الذيف يثبتكف األقدمّية المطمكبة
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 أضافت شرط الخبرة المينّية الكافية، كتتمّثؿ شركط 55الّترقية، كبمقارنة ىاتيف الماّدتيف نستنتج أّف الماّدة 

:  الّترقية عف طريؽ اإلختيار  فيما يمي

 2006 مف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمّية لسنة 4بالرجكع إلى الماّدة : إكتساب صفة المكّظؼ 

تّتضح ىذه المسألة حيث يعتبر مكّظفا كؿ عكف عيِّف في كظيفة عمكمّية دائمة كرّسـ في رتبة في 

 : السّمـ اإلدارم، مف ىنا نستنتج الّشركط األساسّية الكتساب صفة مكّظؼ كالمتمّثمة في

 الّتعييف في كظيفة عمكمية دائمة  -

 الترسيـ في إحدل رتب السّمـ اإلدارم  -

  إثبات حّد أدنى مف األقدمّية المطمكبة، كذلؾ طبقا لما تقره القكانيف األساسية الخاّصة بمختمؼ

األسبلؾ، كيعني ىذا الشرط أّف اإلستفادة مف الّترقية اإلختيارية مشركط بإستفاء عدد السنكات 

المطمكبة في الّرتبة التي ينتمي إلييا المكّظؼ حتى يطمح لمّترقية االختيارية إلى الّرتبة األعمى 

 .مباشرة

  إكتساب خبرة مينّية كافية 

  ىك إجراء ضركرم تتبعو االدارة : (الّتسجيؿ في الجدكؿ الّسنكم لمّترقية )الّتسجيؿ في قائمة التّأىيؿ

المستخدمة يقّدـ لّمجنة اإلدارية المتساكية األعضاء، يتمثؿ ىذا اإلجراء أساسا في إعداد قائمة تضبط 

فييا أسماء كألقاب المؤىميف مف المكّظفيف المستكفيف شركط األقدمّية، كتشمؿ ىذه الجداكؿ عمى كاّفة 

يارية حتى يتسّنى لكؿ أعضاء تالبيانات الكاجب معرفتيا عف كؿ مترّشح لئلستفادة مف الّترقية اإلخ

المجنة المتساكية األعضاء البت في قائمة المترّشحيف، كبالتّالي اختيار المكّظفيف الذيف يستفيدكف مف 

 .الّترقية

إذا كاف مف السيؿ تقييـ الشرطيف األّكؿ كالثّاني فإّف األمر عمى عكسو بالّنسبة لمشرطيف المكالييف، 

فالخبرة المينّية الكافية التي ميزىا القانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ المؤسسات كاالدارات العمكمّية عف 

األقدمّية ال يستند تقديرىا إلى معايير مكضكعية محّددة تجعميا قابمة لمقياس كالتقييـ، بؿ ىي مجّرد انطباعات 

، 06/03ذاتّية لمقياـ بعممية تقييـ مستكل خبرة مكّظفييا، قد يككف ىذا سببا لعدـ الّنص عميو في األمر رقـ 



 تّطور طرق و كيفّيات التوّظيف              :                                              الفصل الثّاني 
  

 -77-  
 

أّما جداكؿ الّترقية الّسنكية فبل تؤّثر إاّل بصفة رمزية عمى تطّكر المسارات المينّية، فنسبة المناصب 

 مف عدد المناصب الشاغرة، كىك األمر الذم يجعميا % 5المخصصة ليذا النكع مف الّترقية ال تتجاكز 

 ال 06/03 مف األمر 2 فقرة 107، كتجدر اإلشارة أّنو كطبقا لممادة 1عديمة الفعالية في غالب األحياف

.  يستفيد المكّظفيف مف الّترقية عف طريؽ الّتسجيؿ في قائمة التّأىيؿ مرتيف متتاليتيف

الّترقية عن طريق إمتحان مهني أو فحص مهني  : ثانيا

نظرا ألىمية ىذا النكع مف الّترقية فقد اىتـ المشّرع الجزائرم بتنظيمو كحسف سيره، كليذا الغرض 

، المتعّمؽ بكيفيات تنظيـ المسابقات 30/12/1995 المؤرخ 293 /95صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

، كتطبيقا لو أصدرت المديرية العاّمة 2كاإلمتحانات كاالختيارات المينّية لدل المؤسسات كاإلدارات العمكمّية

، المتعّمقة بكيفيات تنظيـ إجراء المسابقات 2004 أكتكبر 18 المؤرخة في 8لمكظيفة العمكمّية الّتعميمة رقـ 

، المحّدد لكيفيات تنظيـ  25/04/2012 المؤرخ في 12/194، ككذا المرسـك رقـ 3كاإلمتحانات المينّية

، كتطبيقا لو صدرت الّتعميمة 4المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات كاالدارات العمكمّية

. 5 12/194، المتعّمقة بتطبيؽ أحكاـ المرسكـ التّنفيذم رقـ 2013 فيفرم 20 المؤرخة في 1رقـ 

 باستقراء المرسكميف الّسابقيف نبلحظ أّنيما لـ يعطيا تعريفا لئلمتحاف الميني، الذم يعتبر طريقة 

لمتكظيؼ الّداخمي تسمح لممكّظفيف الذيف اكتسبكا األقدمية كالكفاءة في بعض الحاالت باجتياز امتحاف ميني 

ذك طبيعة مينية مف أجؿ الّترقية إلى رتبة أعمى، كيعتبر اإلمتحاف الميني مف أحسف طرؽ الترقية لككنو 

يسمح لممكّظفيف الذيف لـ يتمّكنكا مف الحصكؿ عمى شيادة أك إتماـ مسار دراستيـ بالترقية في رتبة أعمى، 

. كما أّف ىذه الطريقة لمتكظيؼ أقؿ تكمفة مف الّتكظيؼ عف طريؽ الّتككيف المتخّصص
                                                

. 193ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص - 1
، المتعّمؽ بكيفيات تنظيـ المسابقات كاالمتحانات كاالختيارات المينّية لدل 30/12/1995، المؤرخ في 95/293المرسـك الّتفيذم رقـ - 2

. 1995 أكتكبر 4، الّصادرة بتاريخ 57المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، الجريدة الّرسمية، العدد
، المتعّمقة بكيفيات تنظيـ إجراء المسابقات كاإلمتحانات المينية، مجمكعة المناشير 2004 أكتكبر 18، المؤرخة في 8الّتعميمة رقـ - 3

. 50، ص 2005كالتعميمات، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، ديسمبر 
، يحّدد كيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات 25/04/2012، المؤرخ في 12/194المرسـك رقـ - 4

. 2012 مام 03، الصادرة بتاريخ 26كاالدارات العمكمّية، الجريدة الّرسمية، العدد 
5- http: /www.dgfp.gov.dz, consulté le 16/01/2014. 
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 المكّظفيف الذيف ينتمكف لمرتب األقؿ 85/59كتخص ىذه الطريقة في ظؿ المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 منو فتخص المكّظفيف الذيف ينتمكف 8 بمكجب الماّدة 06/03 أم مكّظفي التنفيذ، أّما في ظؿ األمر 9مف

. ، أم مجمكع المكّظفيف الحائزيف عمى مستكل التّأىيؿ المطمكب لممارسة نشاطات التنفيذ(د)إلى المجمكعة 

 مف اإلدارة المركزية، كلئلشارة ايفتح ك ينظـ غالبا  اإلمتحاف الميني عمى المستكل المحمي ك أحياف

.  1فإّف اإلمتحاف الميني يخضع لنفس القكاعد العاّمة التي تحكـ المسابقات كاإلختبارات المينّية

 .   كداخمي أيضا، كىك إختبار خارجي2أّما فيما يخص الفحص الميني فقد سبؽ الّتطّرؽ لو

الّترقية عن طريق تكوين متخّصص  : ثالثا

نّصت القكانيف األساسّية العاّمة لمكظيفة العمكمّية عمى ترقية المكّظفيف الذيف يخضعكف لدكرات 

تككينّية، فيذا النكع مف الّترقية ينتج عنو تحسيف المعارؼ كالكفاءات األساسّية لممكّظفيف بعد حصكليـ عمى 

الّتككيف المتخّصص، كمف أجؿ تجسيد ىذه الّترقية تقكـ المؤسسة أك االدارة العمكمة المعنية بإعداد مخّطط 

قطاعي سنكم أك متعدد السنكات لمتككيف كتجديد المعمكمات، كفؽ أىداؼ المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية 

 المؤرخ في 96/92المعنية كاحتياجاتيا، كلتنظيـ ىذا النكع مف الّترقية ُأحدث المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 المتعّمؽ بتككيف المكّظفيف كتحسيف مستكاىـ كتجديد معمكماتيـ المعّدؿ كالمتّمـ بالمرسكـ 03/03/1996

، الذم منح االمتيازات لممكّظفيف الذيف تابعكا تككينا 20043 جانفي 22 المؤرخ في 04/17التّنفيذم رقـ 

.  متخّصصا لئللتحاؽ برتبة أك سمؾ أعمى

الّترقية عمى أساس الّشهادات  : رابعا

تشترط ترقية المكّظفيف عمى أساس الّشيادات أف يتحّصمكا عمى الشيادة أك المؤىبلت خبلؿ حياتيـ 

 1710المينّية التي تسمح ليـ باإللتحاؽ برتبة أعمى مف رتبيـ األصمّية، كتطبيقا ليذا جاء المنشكر رقـ 

 المتعّمؽ بتعييف المكّظفيف في رتبة أعمى، كالذم يقر بأّنو يسمح لممكّظفيف الذيف 05/11/1996المؤرخ في 

                                                
1- Taib Essaid, Droit de la fonction publique,  édition distribution houma, alger, 2005, P 120. 

.   مف ىذه المذكرة64أنظر الصفحة رقـ - 2
. 282، ص 2008أحمد التجاني بمعركسي، رشيد كابؿ، قانكف الكظيؼ العمكمي، دار ىكمو، الطبعة الرابعة، - 3
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تحّصمكا عمى الشيادة بعد تكظيفيـ األّكؿ اإللتحاؽ برتبة أعمى في إطار القكانيف األساسّية الخاضعيف ليا 

ميما كانت طبيعة المسابقة المشركطة لئللتحاؽ بالّرتبة المعنية، فبإمكاف ىؤالء المكّظفيف اإللتحاؽ مباشرة 

. عمى أساس الشيادة برتبة أعمى في حدكد المناصب الشاغرة المخصصة لمتكظيؼ

 المتعّمؽ بالقانكف األساسي الّنمكذجي لعماؿ 85/59كتجدر اإلشارة أّف المرسكـ التّنفيذم رقـ 

: المؤسسات كاالدارات العمكمّية مّيز بيف فئتيف

 كؿ المكّظفيف الذيف يثبتكا حصكليـ عمى الّشيادات كالمؤىبلت المطمكبة في حدكد : الفئة األكلى

 34الكظائؼ الشاغرة المطابقة لتأىيميـ الجديد، كتمتحؽ بيذه الفئة أيضا طبقا لما جاء في الماّدة 

  : (ب)ك (أ) جزئية 5الفقرة 

المترّشحيف المتخرجيف مف المؤسسات الّتككينية المتخّصصة التّابعة لممؤسسات أك اإلدارات  -

 .العمكمّية المعنية

المترّشحيف المتخرجيف مف المؤسسات الّتككينية المتخّصصة التّابعة لممؤسسات أك اإلدارات  -

 .العمكمّية األخرل

 كتعني المكّظفيف الذيف كبغّض الّنظر عف ككنيـ يمتمككف الشيادات كالمؤىبلت فإّنيـ : الفئة الثّانية

يطمحكف لئللتحاؽ بسمؾ أعمى في نفس الفرع الميني الذم ينتمكف إليو، فميؤالء حؽ األكلكية في 

 .(التكظيؼ)اإلستفادة مف ىذا النكع مف الّترقية 

 التّأّكد مف أّف عمى كجكب 1 المتعّمقة بالّترقية عمى أساس الشيادة إلى رتبة أعمى19ك نّصت الّتعميمة رقـ 

. الّشيادات كالمؤىبلت تتناسب كالّتخّصصات المطمكبة في الّرتبة أك السمؾ الذم ينتمي إليو المكّظؼ

الّترقية اإلستثنائية  : خامسا

يخص ىذا النكع مف الّترقية مكّظفي بعض القطاعات مكافأة ليـ عمى األعماؿ  البطكلية كالمخاطر 

 السابؽ الذكر 85/59التي يتعّرضكف ليا عند القياـ بمياميـ، كقد كّرس ىذه الّترقية ألّكؿ مرة المرسكـ 

 منو، كالذم أحاؿ عمى القكانيف األساسّية الخاّصة إمكانية الّتحديد الّدقيؽ لمرتب كاألسبلؾ 57بمكجب الماّدة 

                                                
1- http: /www.dgfp.gov.dz ،consulté le 16/01/2014. 
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 مف عدد المناصب المطمكب %5التي قد تطبؽ عمييا ىذه الترقيات، كالتي ال يمكف العمؿ بيا إاّل في حدكد 

 الصادرة عف المديرية العاّمة لمكظيؼ 15/05/1995 المؤرخة في 240شغميا، كقد حّددت الّتعميمة رقـ 

: العمكمي مجاؿ تطبيؽ ىذه الماّدة، كأحاطتو بشركط إجرائية مقيدة تقتضي

 إثبات القياـ بعمؿ شجاع أك بطكلي معترؼ بو، أك إثبات إستحقاؽ شخصي مميز 

  تقديـ تقرير معمؿ كمفصؿ عف ظركؼ القياـ بيذا العمؿ اإلستثنائي أك التحمي بيذا االستحقاؽ

 الّشخصي

 الحصكؿ عمى رأم مطابؽ لّمجنة المتساكية األعضاء 

كفي الكثير مف األحياف تصدر ىذه الّترقية بمناسبة إحتفاالت تكريمّية تنظميا القطاعات المعنية 

. 1إعترافا بالجميؿ لبعض مكّظفييا مثؿ رجاؿ األمف كرجاؿ المطافئ

كمف األىمية أف نشير إلى أّف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية الحالي لـ يتضّمف اإلبقاء 

عمى ىذا النمط مف الّترقية، تاركا ذلؾ لمقكانيف األساسّية الخاّصة أف تمدد العمؿ بو تبعا لممياـ المنكطة 

.  2بأعضائيا

  

                                                
1- Essaid taib,  opcit,  p 158. 

. 195ىاشمي خرفي مرجع سابؽ، ص - 2
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تطّور كيفيات التوظيف : المبحث الثّاني

 كما سبؽ كأف ذكرنا فإّف المشّرع تبّنى نمطيف مف الّتكظيؼ، الّتكظيؼ الخارجي كالّتكظيؼ 

الّداخمي، كفي ظؿ ىذيف النمطيف نّص عمى طرؽ الّتكظيؼ التي يعتمد عمييا كبلىما، فبالّنسبة لمتكظيؼ 

الخارجي الذم يككف كفؽ المسابقات منح المشّرع لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية الّسمطة التّقديرية في 

اإلختيار بيف المسابقة عمى أساس الشيادة أك عمى أساس اإلختبار أك الجمع بينيما، كما اعتمد طريقة 

الترقية، كال تمر ىذه العمميات بطرؽ عشكائية، بؿ أحاطيا المشّرع بقكاعد قانكنية كتنظيمية أكجب عمى 

المؤسسات كاإلدارات العمكمّية احتراميا عند القياـ بتعزيز مكاردىا البشرية، كألزميا بالمركر بمراحؿ اليدؼ 

شراؾ مصالح الكظيفة العمكمّية في ىذه العممية عف طريؽ  منيا مراعاة مبدأ المساكاة كتثميف مبدأ الجدارة كا 

. الّرقابة التي تمارسيا في ىذا المجاؿ

بنمطيو -كعمى ما سبؽ سينصب اىتمامنا في ىذا المبحث عمى الّتعّرض لكيفيات الّتكظيؼ 

كتطّكرىا عمى مستكل المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، ثـ نسمط الضكء عمى مصالح - الخارجي كالّداخمي

الكظيفة العمكمّية كنبرز دكرىا الّرقابي ككيؼ تطّكر، معتمديف في ذلؾ عمى الّنصكص التنظيمية كالتعميمات 

:  التي صدرت بيذا الشأف، كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مطالب

كيفيات تنظيـ الّتكظيؼ الخارجي : المطمب األّكؿ 

كيفيات تنظيـ الّتكظيؼ الّداخمي :                          المطمب الثّاني

مصالح الكظيؼ العمكمي كدكرىا الرقابي :           المطمب الثّالث

كيفيات تنظيم الّتوظيف الخارجي  :  المطمب األّول

كما سبقت اإلشارة إليو تعتبر المسابقات كالفحكص المينّية مف طرؽ الّتكظيؼ الخارجي، كيتمثؿ 

 متعمؽ بتحرير ك نشر بعض 1966 جكاف 2 المؤرخ في 66/145المرسـك رقـ اإلطار القانكني ليا في 

المرسكـ التّنفيذم القرارات ذات الطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعية المكظفيف المعدؿ ك المتمـ ك 

المتعّمؽ بكيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كاإلختبارات  1995 سبتمبر 30المؤرخ في  95/293رقـ 

تحّدد : " عمى ىذا األخير مف25المينّية لدل المؤسسات كاإلدارات العمكمّية المعّدؿ كالمتّمـ، إذ نّصت الماّدة 
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، كتطبيقا ليذا الّنص "الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية كيفيات تطبيؽ ىذا المرسكـ بتعميمة عند الحاجة

 المتعّمقة بكيفيات تنظيـ إجراء المسابقات كاإلمتحانات 2004 أكتكبر 18 المؤرخة في 8صدرت الّتعميمة رقـ 

كيفيات تنظيـ المسابقات ؿ المحّدد 2012 أفريؿ 25 المؤرخ في 12/194المينّية، ككذا المرسكـ رقـ 

:  منو عمى أّنو36كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، الذم نّصت الماّدة 

، كتطبيقا لو "تكّضح كيفيات تطبيؽ ىذا المرسكـ عند الحاجة بتعميمة مف الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية"

 المتعّمقة  2013 فيفرم 20 المؤرخة في 1صدرت الّتعميمة رقـ 

كعميو سنعالج كيفيات الّتكظيؼ الخارجي أم إجراءات تنظيـ المسابقات كالفحكص المينية عبر 

. مراحؿ ثبلث نخصص لكؿ منيا فرعا مستقؿ

مرحمة فتح المسابقة كاإلعبلف عنيا : الفرع األّكؿ             

عداد القكائـ النيائية: الفرع الثّاني  مرحمة دراسة ممفات الّترّشح كا 

عبلف النتائج :         الفرع الثّالث مرحمة سير المسابقات كاإلختبارات المينّية كا 

مرحمة فتح المسابقة واإلعالن عنها  :  الفرع األّول

فتح المسابقة  : أّوال

مف شركط قبكؿ المسابقة صدكر قرار أك مقّرر يتضّمف فتح المسابقة، إذ عمى الّسمطة التي تمتمؾ 

صبلحية الّتكظيؼ الراغبة في إجراء عممية الّتكظيؼ أف تبادر بأخذ قرار أك مقّرر فتح المسابقة، حيث جاء 

 المتعّمؽ بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك 66/145 مف المرسـك رقـ 2في الماّدة 

، أّف كسيمة فتح المسابقة ىي قرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالكظيفة 1الفردم التي تيـ كضعّية المكّظفيف

:  العمكمّية كالكزير المعني بعد أخذ رأم الكزير المكمؼ بالمالية، عمى أف يحّدد ىذا القرار ما يأتي

 تعييف الكظيفة التي تفتح المسابقات مف أجؿ الّدخكؿ إلييا. 

                                                
، يتعمؽ بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ 1966 جكاف 2، المؤرخ في 145/ 66المرسـك رقـ - 1

 المؤرخ في 97/32، كالمرسـك رقـ 29/04/1995 المؤرخ في 95/126كضعّية المكّظفيف، المعّدؿ كالمتّمـ بالمرسكميف، المرسـك رقـ 
11/01/1997 .
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 التاريخ المحقؽ إلجراء المسابقة. 

 الّشركط المفركضة فيما يخص السف كالشيادة . 

 العدد اإلجمالي لؤلماكف المعركضة . 

 تككيف ممؼ المترّشح بكيفية مفصمة . 

 تاريخ ابتداء كانتياء الّتسجيؿ، العنكاف المحّدد الذم تكجو إليو الممفات . 

  (المكاد، المدد، العكامؿ، النقط المعتبرة في الرسكب)نكع اإلختبارات المفركضة عمى المترّشحيف. 

 التشكيؿ النظامي لمجنة اإلمتحاف . 

 كؿ األحكاـ المتعّمقة بتعييف المترّشحيف المقبكليف كتخصيصيـ . 

 البرامج المفصمة لئلمتحاف أك المسابقة، التي يجب إلحاقيا بقرار فتح المسابقة . 

عمى أف يعمف إجراء منو  4 المعّدؿ كالمتّمـ، فقد نّصت الماّدة 95/293أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ 

المسابقات كاإلختبارات المينّية بقرار أك مقّرر مف الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية، كما 

يستشؼ مف ىذه الماّدة أّف تنظيـ المسابقات كاإلختبارات المينّية يككف سكاءا مف قبؿ الّسمطة المخكؿ ليا 

صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية عند اإلقتضاء، كجاء ىذا الخيار األخير بغية ضماف الّتحكـ األفضؿ في 

المسابقات كاإلختبارات المينّية، إذ يمكف أف تحؿ الّسمطة الكصية محؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمّية التّابعة 

ليا بتجميع ىذه المسابقات كاإلختبارات المينّية كاإلشراؼ عمى تنظيميا لفائدة المؤسسات كاإلدارات العمكمّية 

 نماذج الكثائؽ المحّددة بمكجب الّتعميمة 05/12/2004 المؤرخة في 21المعنية، كلقد أكردت الّتعميمة رقـ 

 المتعّمقة بكيفيات تنظيـ كسير المسابقات كاإلمتحانات 18/10/2004 المؤرخة في 08الكزارية المشتركة رقـ 

 السابؽ الذكر، كمف ىذه النماذج نمكذج مف 95/293كاإلختبارات المينّية، التي جاءت تطبيقا لممرسكـ رقـ 

، كنمكذج قرار أك مقّرر يتضّمف فتح المسابقة عمى أساس 1قرار أك مقّرر فتح المسابقة عمى أساس الشيادات

.  اإلختبارات

                                                
.   123، صفحة 1أنظر الممحؽ رقـ - 1
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 منو فقد أبقى عمى كسيمة فتح المسابقة 10 كطبقا لما جاء في الماّدة 12/194أّما المرسكـ رقـ 

، كنّصت ىذه الماّدة عمى محتكل 95/293كعمى الجية التي ليا سمطة فتح المسابقة التي أقّرىا المرسكـ 

 المتعّمقة بتطبيؽ أحكاـ 2013 فيفرم 20 المؤرخة في 1قرار أك مقّرر فتح المسابقة كأكردت الّتعميمة رقـ 

 نماذج ليذه القرارات كالمقّررات، مف بينيا قرارات أك مقّررات فتح المسابقة 12/1941المرسكـ التّنفيذم رقـ 

.   2عمى أساس الشيادة، كفتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات

 تبميغ القرارات كمقّررات فتح السابقات كاإلختبارات المينّية  إلى66/145كلـ يتطّرؽ المرسكـ رقـ

التى تخّكؿ مباشرة أك عف طريؽ المدارس الّتككينية المتخّصصة ممارسة الكظائؼ، ذلؾ لككف ىذه القرارات 

كالمقّررات صادرة بمكجب قرار مشترؾ مف الكزير المكمؼ بالكظيفة العمكمّية كالكزير المعني، فمصالح الكزير 

. المكمؼ بالكظيفة العمكمّية ىـ عمى دراية بيذه العممية

 منو تبميغ قرارات كمقرارات فتح 5 فقد ألزمت الماّدة 95/293أّما في ظؿ المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 أياـ إبتداءا مف 10المسابقات كاإلختبارات المينّية لممصالح المركزية أك المحمية لمكظيفة العمكمّية في أجؿ 

تاريخ التكقيع عمييا، مف أجؿ ضماف مراقبة مشركعية العممية كمطابقتيا لمتنظيـ المعمكؿ بو، كيتعّيف عمييا 

.  يكما15أف تبدم رأييا خبلؿ أجؿ أقصاه 

 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 11 كتطبيقا لممادة06/03أّما في ظؿ القانكف الجديد رقـ

فتح ، يتعّيف عمى المؤسسات كاالدارات العمكمّية تبميغ نسخة مف قرار أك مقّرر 2012 أفريؿ 25المؤرخ في 

المينية لممصالح المركزية أك المحّمية لمّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية في أجؿ المسابقات ك اإلختبارات 

 أياـ عمؿ ابتداءا مف تاريخ تكقيعو، كيتـ ذلؾ عف طريؽ إيداع لدل المصالح المختصة لمكظيفة 5أقصاه 

العمكمّية مقابؿ كصؿ استبلـ، كيجب عمى المصالح التّابعة لمّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية أف تبدم رأييا 

                                                
، 2012 أفريؿ25 المؤرخ في 12/194، تتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ المرسـك التّنفيذم رقـ 2013 فيفرم 20، المؤرخة في 1الّتعميمة رقـ - 1

جرائيا، المديرية العاّمة لمكظيؼ  المحّدد لكيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية كا 
.  العمكمي

.  124، صفحة 2أنظر  الممحؽ رقـ - 2
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 أياـ عمؿ، كبانتياء ىذا األجؿ يعتبر رأم 7في مطابقة القرار أك المقّرر لمتنظيـ المعمكؿ بو في أجؿ أقصاه 

. المطابقة مكتسبا

كعميو فإّف اليدؼ مف الّرأم المطابؽ لمصالح الكظيفة العمكمّية ىك التّأّكد مف مدل مطابقة أحكاـ 

: قرار أك مقّرر الفتح لػ

الّشيادات )أحكاـ القانكف السيما المتعّمؽ بالشركط المطمكبة لممشاركة في المسابقات كالفحكص المينية  -

 .(كالمؤىبلت المطمكبة لمتكظيؼ

األحكاـ التنظيمية المنصكص عمييا في القرارات المحّددة في إطار تنظيـ المسابقات كالفحكص المينّية  -

 .(...مسابقات عمى أساس الشيادةاؿطبيعة اإلختبارات، تنقيط معايير اإلنتقاء في )

 .مقّرر تكزيع المناصب المالية -

كتجدر اإلشارة أّف قرارات أك مقّررات فتح المسابقة كالفحكص المينّية التي لـ يتـ تبميغيا في اآلجاؿ المحّددة 

. لممصالح التّابعة لمّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية تجعؿ اإلجراءات البلحقة غير ممزمة ليا

 5، أّف ىذا األخير قد قّمصيا إلى 12/194 كالمرسـك 95/293كما يبلحظ في اآلجاؿ بيف كؿ مف المرسـك 

أياـ، كذلؾ مف أجؿ إضفاء مركنة كمصداقية أكبر عمى ىذه العممية، كالحد مف البيركقراطية التي تعطؿ 

. المصالح اإلدارية

اإلعالن عن المسابقة  :  ثانيا

يعتبر اإلعبلف عف المسابقة أكلى الضكابط التي تكفؿ تحقيؽ المساكاة كالجدارة لئللتحاؽ بالكظائؼ 

العاّمة، كذلؾ لما يتيحو مف عمـ كاسع لكافة المكاطنيف، ىذا اإلعبلف الذم يجب أف يتصؼ بالمكضكعية 

كعدـ التجييؿ، كيقصد بالمكضكعية تجنب كؿ الّشركط التي تجعؿ اإلعبلف قاصرا عمى فئة دكف أخرل، 

. بينما يقصد بعدـ التجييؿ ضركرة كضكح اإلعبلف

 عمى أف  منو  إذ نص3 إلى اإلعبلف عف المسابقة في المادة 66/145كلقد تطّرؽ المرسكـ رقـ 

تنشر قرارات فتح المسابقة في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرّية الديمقراطية الشعبية، كفي مجمة الكظيفة 
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العمكمّية أك في النشريات الرسمية التي تحّدد قائمتيا بقرار مشترؾ مف الكزير المكمؼ بالكظيفة العمكمّية 

. تاريخ المحّدد إليداع الّترّشحاتاؿكالكزير المعني، قبؿ شيريف عمى األقؿ مف 

 6 في الماّدة 03/148 المعّدؿ كالمتّمـ بالمرسكـ التّنفيذم رقـ 95/293أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ 

، فقد أكجبا إشيار المسابقات في 2004 أكتكبر 18 المؤرخة في 8منو، كالّتعميمة الكزارية المشتركة رقـ 

الصحافة المكتكبة في يكميتيف بالّمغة العربية كفي يكميتيف بالّمغة الفرنسية، أم أربع إشيارات، كتحّدد المّدة 

 يكما عمى األكثر، كما ينبغي إلصاؽ إعبلف الّتكظيؼ في مقر المؤسسة أك 15بيف اإلشيار األّكؿ كاألخير بػ 

اإلدارة العمكمّية المعنية، ككذا بمقر مركز أك مراكز اإلمتحاف إذا تعمؽ األمر بمسابقة عمى أساس 

.  اإلختبارات

أّما بالّنسبة لئلختبارات المينّية الخارجية فيجب أف يككف إلصاؽ اإلعبلف ليذا النمط مف الّتكظيؼ 

عماال لمبدأ المساكاة فإّف مخالفة  عمى مستكل المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية ككذا مركز أك مراكز اإلمتحاف، كا 

.  ىذه القكاعد تؤدم إلى عدـ شرعية عممية الّتكظيؼ

 منو عمى كجكب إشيار 12، فقد نّصت الماّدة 12/194كبالرجكع إلى المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 أياـ عمؿ، إبتداءا مف تاريخ الحصكؿ 7المسابقات كالفحكص المينّية كفؽ كيفيات محّددة في أجؿ أقصاه 

:  عمى الّرأم المطابؽ لمصالح الكظيفة العمكمّية، كيككف االعبلف عف الّتكظيؼ

.  عمى األقؿ10 كبكؿ كسيمة أخرل مبلئمة بالّنسبة لمرتب في الّصنؼ 1عف طريؽ الصحافة المكتكبة ( أ

: يجب أف يتـ اإلشيار في الصحافة المكتكبة

بالّنسبة لممسابقات ذات البعد الكطني كتمؾ المنّظمة مركزيا يككف اإلعبلف في يكمية كطنية  -

.  بالمغة العربية، كأخرل بالمغة الفرنسية عمى األقؿ

في يكمية كطنية أك جيكية :  أم التي تخص تراب كالية أك بمدية بالّنسبة لممسابقات األخرل -

. بالمغة العربية، أكفي يكمية كطنية أك جيكية بالمغة الفرنسية عمى األقؿ

                                                
. 125، صفحة 3أنظر الممحؽ رقـ - 1
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عف طريؽ اإللصاؽ عمى مستكل ككاالت الّتشغيؿ، كبكؿ كسيمة أخرل مبلئمة بالّنسبة لمرتب  ( ب

 .األخرل

كتجدر اإلشارة إلى أّنو بات ضركريا إشيار مختمؼ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية 

:  ، كيجب أف يتضّمف اإلعبلف ما يمي1كجكبا عمى مكقع اإلنترنت الخاص بالمديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية

 . تككيف الممؼ -

 . مكاف إيداع ممفات الّترّشح كعنكانو ككيفيات ذلؾ -

 .مكاف إجراء المسابقات كالفحكص المينية عند اإلقتضاء -

 . معايير اإلنتقاء بالّنسبة لممسابقة عمى أساس الشيادة -

 .2طرؽ الطعف -

 عمى محتكل الممؼ اإلدارم المطمكب 66/145كفيما يخص تككيف الممؼ فقد سكت المرسـك 

 كمف خبلؿ الّتعميمة 95/293لمترّشح لممسابقات تاركا ذلؾ لمقكانيف الخاّصة، أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 منيا فقد نص عمى  أّنو يجب أف تتضّمف ممفات 5 الّسابقة الذكر، في الّنقطة 8الكزارية المشتركة رقـ 

: الترّشح لممسابقات اإلختبارات المينّية الكثائؽ التالية

 . طمب خطي لممشاركة -

 . نسخة مصادؽ عمييا مف الشيادة أك المؤىؿ -

 . نسخة مف شيادة إثبات الكضعّية اّتجاه الخدمة الكطنية -

 . عند اإلقتضاء شيادات عمؿ تثبت الخبرة المينّية -

 (.3صحيفة رقـ )شيادة السكابؽ العدلية  -

 .شيادة الجنسّية -

 .(طب عاـ، أمراض صدرية)الشيادات الطبية  -

                                                
1- www.concours-fonction-publique.gov.dz  
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 . السابق الذكر12/194 من المرسوم التنفٌذي رقم 12راجع المادة - 
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 2013 فيفرم 20 المؤرخة في 1 الذم جاءت تطبيقا لو الّتعميمة رقـ 12/194كفي ظؿ المرسـك 

:  فقد أكجبت أف تتضّمف ممفات الّترّشح لممسابقات كالفحكص المينّية ما يمي

 بالّنسبة لممسابقات عمى أساس اإلختبارات كالفحكص المينّية يتككف الممؼ مف :

 .نسخة طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا مف الشيادة أك المؤىؿ المطمكب -

نسخة طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا مف الكثيقة التي تثبت كضعّية المترّشح اّتجاه الخدمة  -

 .الكطنية

 . نسخة طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا مف كثيقة الّتعريؼ الكطني -

 . سارية المفعكؿ3شيادة السكابؽ العدلية رقـ  -

 .صكرتاف شمسيتاف -

 . شيادة اإلقامة بالّنسبة لمسابقات الّتكظيؼ في الكاليات كالبمديات البعيدة -

 أّما بالّنسبة لممسابقات عمى أساس الشيادة فينبغي زيادة عمى الكثائؽ الّسابقة إضافة الكثائؽ التّالية  :

شيادة العمؿ التي تحّدد الخبرة المينّية لممترّشح مؤشر عمييا مف طرؼ ىيئة الضماف االجتماعي  -

 .بالّنسبة لمخبرة المينّية المكتسبة في القطاع الخاص

شيادة تثبت مدة العمؿ المؤداة فعميا مف طرؼ المترّشح في إطار جياز اإلدماج الميني أك  -

 . االجتماعي لمشباب حاممي الشيادات، تكضح المنصب المشغكؿ

 . كؿ كثيقة تثبت متابعة تككينا أعمى مف الشيادة المطمكبة في الّتخّصص -

 . كؿ كثيقة تثبت األشغاؿ كالدراسات المنجزة مف طرؼ المترّشح في الّتخّصص -

 . شيادة طبية  تؤكد قدرة المترّشح عمى ممارسة المياـ المنكطة بالّرتبة المطمكبة -

كيتعّيف عمى المترّشحيف الناجحيف نيائيا استكماؿ ممفات تكظيفيـ بشيادة الجنسّية، نسخة مف 

.  1شيادة الميبلد، كشيادة عائمية

                                                
1
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 المتعّمقة 2013 ديسمبر 05 المؤرخة في 151كقصد إضفاء مركنة أكثر صدرت الّتعميمة رقـ 

التي جاء فييا أّنو ينبغي أف تتضّمف ممّفات الّترّشح 1بكيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية 

:  فقط الكثائؽ التّالية

 طمب خطي . 

 نسخة مف بطاقة الّتعريؼ الكطني. 

 نسخة مف المؤىؿ أك الشيادة المطمكبة مرفقة بكشؼ نقاط مسار الّتككيف . 

 مف طرؼ المترّشح2بطاقة معمكمات تمؤل . 

يتعّيف عمى المترّشحيف المقبكليف نيائيا قبؿ تعيينيـ في الّرتب أك المناصب المترّشح ليا، استكماؿ ممفاتيـ 

:  اإلدارية بكافة الكثائؽ األخرل السيما

 نسخة مف الكثيقة التي تثبت كضعّية المترّشح إزاء الخدمة الكطنية . 

 3شيادة اإلقامة بالّنسبة لمسابقات الّتكظيؼ في المناصب المفتكحة في الكاليات أك البمديات البعيدة.   

                                                
مفتشية الكظيؼ العمكمي ،  المتعّمقة بكيفيات تنظيـ المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية2013 ديسمبر 05 المؤرخة في 151الّتعميمة رقـ   -1

 لكالية األغكاط 
 . 126، صفحة 4أنظر الممحؽ رقـ - 2
 منو معيار المكاف الجغرافي لممنصب  المطمكب شعمو كعنصر فاصؿ 6 مف خبلؿ الماّدة 12/194كلقد كّرس المرسـك التّنفيذم رقـ - 3

لمشاركة المترّشحيف في المسابقات كالفحكص المينّية لمتكظيؼ الخارجي، إذا ما تعمؽ األمر بالمسابقات ذات الّطابع الكطني فإّف الّتسجيؿ 

لممشاركة في ىذه المسابقات يفتح لكؿ المترّشحيف المستكفيف لمّشركط القانكنية المحّددة في التنظيـ المعمكؿ بو بغّض الّنظر عف مكاف 

، كيتـ تحديد الّطابع الكطني لممسابقات مف طرؼ الكزير الكصي عمى المؤسسة أك اإلدارة المعنية، كيكّرس الّطابع الكطني تيـ إقاـ

لممسابقات بمكجب قرار أك مقّرر فتح المسابقة، كفي حالة عدـ اشتراط اإلقامة كشرط لممشاركة في المسابقة تعتبر ىذه األخيرة ذات طابع 

.  كطني

في حالة تكاجد المنصب المعني في تراب الكالية، يتـ تنظيـ المسابقة مف طرؼ أك لفائدة مؤسسة أك إدارة عمكمية تقع في ىذه 

الكالية كالمصالح غير الممركزة مثبل، كيخص الّتكظيؼ في ىذه الحالة المترّشحيف المقيميف بيذه الكالية، كفيما يخص المسابقات المنّظمة 

. ق البمديةذمف طرؼ بمدية بعيدة فإّف األكلكية تمنح لممترّشحيف المقيميف بو
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 مف المرسكـ التّنفيذم 7لّشفافية كاإلنصاؼ، نّصت الماّدة ؿ ا ضمافكفتح الّتسجيبلت            كفيما يخص 

 عمى تسجيؿ ممفات الّترّشح حسب تاريخ استبلميا في دفاتر تفتح خصيصا ليذا الغرض لدل 95/293رقـ 

كؿ مؤسسة أك إدارة عمكمية معنية، كما يتـ تسجيميا في سجؿ البريد الكارد، كتبدأ عممية تسجيؿ ممفات 

 يكـ، كبالتّالي ترفض كؿ ممفات الّترّشح 45الّترّشح ابتداء مف صدكر أّكؿ إشيار كتختـ ىذه العممية بعد

.  الكاردة بعد ىذا األجؿ

  منو عمى أف تنطمؽ   13 السابؽ الذكر فقد نص بمكجب المادة 12/194 المرسـك التنفيذم رقـ أّما

 كالفحكص المينّية ابتداءا مف تاريخ أّكؿ إعبلف في الصحافة المكتكبة أك اإللصاؽ، اتالّتسجيبلت في المسابؽ

 يكـ عمؿ عمى األكثر، كتتكّلى اإلدارة المعنية رفض ممفات 30 يكـ عمؿ عمى األقؿ ك15كتمتد لمدة 

. المترّشحيف التي تصؿ خارج ىذه اآلجاؿ

ترسؿ ممفات الّترّشح عف طريؽ رسالة مكصى عمييا مع إشيار باالستبلـ، أك تكدع مباشرة لدل           

المؤسسة أك اإلدارة المعنية مقابؿ كصؿ استبلـ يبّيف عمى كجو الخصكص إسـ كلقب المترّشح، عدد كطبيعة 

. الكثائؽ التي يتضّمنيا ىذا الممؼ

كقصد ضماف المتابعة الجيدة لمتسجيبلت يتـ تسجيؿ ممفات الّترّشح حسب الّترتيب الزمني 

الستبلميا في دفتر خاص يفتح لدل المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية أك الييئة التّابعة ليا عند 

اإلقتضاء، يؤّشر كيرّقـ الّدفتر الخاص المفتكح مف طرؼ مسؤكؿ المؤسسة أك اإلدارة العمكمية المعنية أك 

ممّثمو، كينبغي أف يكضع ىذا الدفتر تحت تصرؼ مصالح الكظيفة العمكمّية عند كؿ عممية مراقبة أك تدقيؽ 

. 1تقـك بيا

مرحمة دراسة ممفات التّرّشح وا عداد القوائم النهائية  :  الفرع الثّاني
تدرس ممفات الّترّشح فكر استبلميا مف طرؼ لجنة اإلختيار، كيترّتب عف ىذه الّدراسة إعداد 

: محضر تدكف فيو
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  القائمة اإلسمية لممترّشحيف المقبكليف لممشاركة في المسابقة أك الفحص الميني، كذلؾ متى تكّفرت

 . فييـ الّشركط المطمكبة

  مقبكليف الذيف رفضت ممفاتيـ، مع تبياف أسباب الّرفض كالتي قد اؿالقائمة اإلسمية لممترّشحيف غير

تعكد مثبل إلى نقص بعض الكثائؽ أك عدـ مطابقة الّتخّصص لشيادة أك مؤىؿ لممنصب 

 ...المطمكب

كعمى اإلدارة المعنية تبميغ ىذا المحضر مرفقا بنسخة مف أّكؿ إعبلف عف المسابقة إلى المصالح 

 المؤرخة 1لما جاء في التعميمة رقـ   ، طبقا أياـ8المركزية أك المحّمية لمكظيفة العمكمّية في أجؿ ال يتعدل 

.  السالفة الذكر 2013 فيفرم 20في 

 المرسكـ التّنفيذم رقـ  مف15 المادة ، ككذا95/293 مف المرسـك رقـ 8كلقد نّصت الماّدة 

، أّنو يتعّيف عمى اإلدارة إعبلـ المترّشحيف المقبكليف لممشاركة في المسابقات كاالختبارات بكاسطة 12/194

رسالة فردية مرفكقة بكصؿ استبلـ، كعف طريؽ اإللصاؽ عمى مستكل أماكف العمؿ، كبأّية طريقة أخرل 

برقية، صحافة مكتكبة، بريد إلكتركني، رسالة قصيرة، كعمى مكقع اإلنترنت، كيككف ذلؾ في أجؿ ،مبلئمة 

، كفي 8 يكـ عمؿ قبؿ التّاريخ المحّدد إلجراء المسابقة أك الفحص الميني طبقا لما جاء في الّتعميمة 15أدناه 

.  الّسابقة الذكر1 أياـ طبقا لما نّصت عميو الّتعميمة 10ظرؼ 

كما يجب عمى اإلدارة إعبلـ المترّشحيف غير المقبكليف في المسابقة بأسباب الرفض كفقا لآلجاؿ 

 أياـ قبؿ 10المذككرة أنفا بالّنسبة إلعبلـ المترّشحيف المقبكليف، كليؤالء تقديـ طعكف في أجؿ ال يقؿ عف 

، أّما الماّدة 95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 9التاريخ المقّرر إلجراء اإلمتحانات طبقا لما جاء في الماّدة 

ة لؼ الّسا9 أياـ، كما تطّرقت الماّدة 5 فقد قّمصت ىذا األجؿ إلى 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 16

:  الذكر إلى المجنة التي ترفع إلييا الطعكف كالتي تتكّكف مف

 ممثؿ مصالح الكظيفة العمكمّية رئيسا . 

 ممثؿ اإلدارة المعنية. 

 ممثؿ تنتخبو لجنة المستخدميف المنتميف إلى السمؾ أك الّرتبة المقصكديف  .
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 فنّصت أّف الطعكف تقّدـ لدل الّسمطة التي ليا صبلحية 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 16أّما الماّدة 

:  الّتعييف كالتي تتكّكف مف

 ممثمي المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية  . 

 ممثميف منتخبيف عف المجنة اإلدارية المتساكية األعضاء لمّسمؾ أك الّرتبة المعنية . 

 كما يبلحظ في لجنة الطعكف غياب ممثؿ مصالح الكظيفة العمكمّية، كىذا راجع لككف الّرقابة التي 

تمارسيا مصالح الكظيفة العمكمّية في ظؿ ىذا المرسكـ ىي رقابة الحقة، كفي حالة ما إذا قّدرت الّسمطة 

التي ليا صبلحية الّتعييف أّف الطعكف مؤّسسة، يتعّيف عمييا إعبلـ المترّشحيف المعنييف حسب نفس الكيفيات 

، كما يتـ إعبلـ المترّشحيف 1 أياـ عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ إجراء المسابقة أك الفحص الميني5الّسابقة قبؿ 

الذم اعتبرت طعكنيـ غير مؤسسة بكاسطة رسالة فردية كبكؿ كسيمة مبلئمة، كيتعّيف عمى اإلدارة بعد دراسة 

الطعكف أف تعد محضرا إضافيا لقائمة المترّشحيف المؤسسة طعكنيـ لممشاركة في المسابقات كالفحص 

الميني، كقائمة المترّشحيف التي رفضت ممفاتيـ نيائيا مع تكضيح أسباب الرفض كتبميغيا إلى المصالح 

.   المكّمفة بالكظيفة العمكمّية

مرحمة سير المسابقات واإلختبارات المهنيّة وا عالن النتائج  : الفرع الثّالث
 و اإلختبارات المهنيةمرحلة سير المسابقات : أّوال
 أّنه ٌجب استكمال 95/293 من المرسوم الّتنفٌذي 10نّصت الماّدة : من حيث اآلجال - 1

ٌّة فً أجل أقصاه شهرٌن ابتداء من تارٌخ نشر القرار أو المقّرر الخاص به، مع  المسابقات والفحوص المهن

إمكانٌة تقلٌص هذا األجل أو تمدٌده عند اإلقتضاء بشهر واحد، وذلك بعد استشارة الّسلطة المكلّفة بالوظٌفة 

ٌّة مسّبقا،   فقد 12/194أّما المرسوم الّتنفٌذي رقم  ، ها فً اآلجال المحّددةئتبطل فً حالة عدم إجراوالعموم

ٌّة فً أجل أقصاه أربعة أشهر، وذلك ابتداء  من تارٌخ امّدد آجال إجراء المسابقات أو الفحوص المهن

 الحاجة ، مع إمكانٌة تمدٌد هذا أجل إذا دعت11الّرأي المطابق المنصوص علٌه فً الماّدة  الحصول على

 أشهر ٌصبح قرار 5بشهر واحد، وٌكون ذلك بموجب مقّرر من الوزٌر الوصً، وإذا تجاوز هذا األجل أي 

 .  منه17أو مقّرر فتح المسابقة باطال طبقا لما جاءت به الماّدة  

                                                
.     12/194 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 16راجع الماّدة - 1
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    مف المرسكـ التّنفيذم11طبيقا لممادة ت : بارات و الفحوص المهنيةسير المسابقات عمى أساس اإلخت- 2
، يعيد بػتنظيـ 2012 أفريؿ 25 المؤرخ في 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 19، كالماّدة 95/293رقـ 

إجراء المسابقات عمى أساس اإلختبارات المينّية إلى المؤسسات العمكمّية لمتككيف المتخّصص المؤىمة قانكنا، 

 لتنظيـ إجراء المسابقات عمى أساس اإلختبارات المينية 19971 أكت 13كقد جاء القرار المؤرخ في 

عمبل : "لئللتحاؽ باألسبلؾ المشتركة لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية إذ نّصت في الماّدة األكلى منو عمى أّنو

يسند تنظيـ إجراء المسابقات عمى أساس  ...95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 11بأحكاـ الماّدة 

اإلختبارات كاإلمتحانات المينّية لئللتحاؽ باألسبلؾ المشتركة لممؤسسات العمكمّية لمتككيف المتخّصص كفقا 

 مف ىذا القرار التي نّصت عمى اسناد تنظيـ المسابقات عمى 2، مثاليا الماّدة "لمشركط المحّددة في ىذا القرار

أساس اإلختبارات كاإلمتحانات المينّية لئللتحاؽ برتبة متصرؼ إدارم كرئيسي كمتصرؼ إدارم كمساعد 

إدارم رئيسي إلى المدرسة الكطنية لئلدارة، ككذا كميات الحقكؽ بالجزائر ككىراف كقسنطينة كبكمرداس 

أّما سمطة تحديد قائمة ىذه المؤسسات العمكمّية لمتككيف فتختمؼ في ظؿ المرسكـ رقـ ، ..." كالبميدة

:   مف المرسكـ األّكؿ أرجعت ىذه الّسمطة إلى11، حيث أّف الماّدة 12/194 عف المرسـك رقـ 95/293

  الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية فيما يخص اإللتحاؽ باألسبلؾ كالّرتب المشتركة بيف المؤسسات

 . كاإلدارات العمكمّية

  الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية كالّسمطة الكصية في مجاؿ اإللتحاؽ باألسبلؾ كالّرتب الخاّصة

 .باإلدارة المعنية

 منو عمى الّسمطة المكّمفة بالكظيفة 19 فأبقى بمكجب الماّدة 12/194أّما في ظؿ المرسكـ رقـ 

العمكمّية فيما يخص اإللتحاؽ باألسبلؾ المشتركة لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية، كلكف اشترطتيا بأخذ رأم 

الّسمطة الكصية عمى المؤسسة العمكمّية المعنية، كالّتساؤؿ الذم نكرده في ىذه الّنقطة ىك ىؿ ىذا الّرأم ممـز 

ـّ الّتخمي عف الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية كترؾ األمر لمكزير  أـ ال، بالّنسبة لمسمطة الثّانية  فقد ت

                                                
، يتعمؽ بالمؤسسات العمكمّية لمتككيف المتخّصص المؤىمة لتنظيـ إجراء المسابقات عمى أساس 1997 أكت 13القرار المؤرخ في - 1

 23اإلختبارات كاإلمتحانات المينّية لئللتحاؽ باألسبلؾ المشتركة لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية المعّدؿ كالمتّمـ بالقراريف المؤرخيف في 
. 2002 جكاف 17 ك2000مام 
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المعني، كتعتبر بالتالي الغية كعديمة األثر المسابقات كالفحكص المينّية المنّظمة مف طرؼ مؤسسة غير 

 مياـ مسؤكؿ المؤسسة مركز اإلمتحاف في الّسير عمى ضماف الّسير الحسف ك تكمف، مؤىمة قانكنا

التّابعة لو، إذ قد يؤدم عدـ ك لئلختبارات كالفحكص المينّية عمى مستكل مؤسسة كمراكز اإلمتحاف الممحقة 

جراءات فتح المسابقات  احتراـ المؤسسة العمكمّية أك اإلدارة العمكمّية مركز اإلمتحاف إلطار تنظيـ كا 

.  1ىائكالفحكص المينّية إلى إلغا

:   عمى تكميؼ رئيس المركز بتعييف12/194 مف المرسـك 20كنّصت الماّدة 

 لجنة اختيار مكاضيع اإلختبارات . 

 لجنة المراقبة عمى مستكل قاعات اإلمتحاف . 

  لجنة تصحيح مف بيف أساتذة المؤسسة، أك مف بيف المستخدميف الذيف يثبتكف تأىيبل لو عبلقة

 . بطبيعة اإلختبارات

 لجنة اإلختبار الشفكم عند اإلقتضاء . 

:  كمف بيف مياـ رئيس المركز كذلؾ

 2السير عمى احتراـ الّنظاـ الّداخمي لممؤسسة  .

 غبلؽ أكراؽ اإلمتحاف  .احتراـ قكاعد سرية مكاضيع اإلختبارات كا 

 النقؿ الصحيح لمعبلمات عمى محاضر القبكؿ كالنجاح .  

في ىذه الطريقة تقكـ المؤسسة العمكمّية كاإلدارة العمكمّية  :سير المسابقات على أساس الّشهادات  - 3

بنفسيا بدراسة ممفات المترّشحيف، كتنقيط معايير االنتقاء المنصكص عمييا في القرار المحّدد إلطار تنظيـ 

المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية، كذلؾ إعماال لمبدأ تساكم الفرص لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، 

 كعمبل بو صدرت عّدة مناشير تبّيف معايير التنقيط 95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 4كتطبيقا لممادة 

:  نذكر منيا

                                                
. 12/194 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 33راجع الماّدة - 1
 . 127، صفحة 5أنظر الممحؽ رقـ - 2
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 المتعّمؽ بالّتكظيؼ عمى أساس الشيادة لئللتحاؽ 06/08/2003 المؤرخ في 09المنشكر رقـ  -

 . 1بالكظيفة العمكمّية

 المتعّمؽ بمعايير االنتقاء في المسابقات عمى أساس 2011 مام 8 المؤرخ في 07المنشكر رقـ  -

.  2الشيادة لمتكظيؼ في رتب الكظيفة العمكمّية

حيث نّص المنشكر األّكؿ عمى إلزامية إختيار المترّشحيف لمتكظيؼ عمى أساس الشيادة مف خبلؿ المعايير 

:  األربع التّالية كىي

 مبلءمة مؤىبلت المترّشح كمتطمبات السّمـ أك الّرتبة المعنية بالّتكظيؼ . 

  تقدير الشيادة، المعّدؿ الّسنكم لمدراسات الجامعية، فترات الّتككيف التكميمي، األعماؿ أك الدراسات

 . المنجزة عند اإلقتضاء

 الخبرة المينّية . 

 مقابمة لجنة اإلختيار . 

نقاط، بحيث يؤدم جمع مختمؼ المعايير إلى منح  (5)ينقط كؿ معيار مف المعايير الّسابقة الذكر عمى 

:  ، كعند الّتساكم بيف المترّشحيف يمجأ إلى المقاييس التّالية لمفصؿ بينيـ(20)إلى  (0)نقطة مف 

 تقدير الشيادة . 

 أقدمية الشيادة . 

 الذم يتعمؽ بمعايير االنتقاء في المسابقات عمى أساس 28/04/2011 المؤرخ في 7أّما المنشكر رقـ 

:   معايير لئلنتقاء كىي6 السارم المفعكؿ، فقد عّدد 3الشيادة لمتكظيؼ في رتب الكظيفة العمكمّية

 مبلئمة شعبة اختصاص تككيف المترّشح لمتطمبات الّرتبة المراد اإللتحاؽ بيا. 

                                                
، المتعمؽ بالّتكظيؼ عمى أساس الشيادة لئللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، المديرية العاّمة 06/08/2003 المؤرخ في 09المنشكر رقـ، - 1

لمكظيفة العمكمّية،  
، يتعمؽ بمعايير االنتقاء في المسابقات عمى أساس الشيادة لمتكظيؼ في رتب الكظيفة 2011مام 8، المؤرخ في 07المنشكر رقـ - 2

 لمسيد الكزير األكؿ كالمتعّمقة بإضفاء مركنة عمى إجراءات الّتكظيؼ بعنكاف 2011 /04 /11 مؤرخة في 1العمكمّية، تطبيقا لمتعميمة رقـ 
. الكظيفة العمكمّية، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية

 . 128، صفحة 6أنظر الممحؽ رقـ - 3
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 تككيف مكمؿ لمشيادة المطمكبة في نفس الّتخّصص. 

 األشغاؿ كالدراسات المنجزة مف قبؿ المترّشح في نفس تخّصصو . 

 الخبرة المينّية المكتسبة مف قبؿ المترّشح . 

 تاريخ الحصكؿ عمى الشيادة . 

 نتيجة المقابمة مع لجنة االنتقاء . 

أّما بالّنسبة إلجراء المقابمة فيسند إلى لجنة اإلنتقاء المنشأة ليذا الغرض، كالمنصكص عمييا في التعميمة رقـ 

:   الّسابقة الذكر حيث تتشكؿ مف8

 ممثؿ اإلدارة المعنية رئيسا . 

 مكّظؼ أك مكّظفيف يحكزكف عمى نفس الّرتبة مكضكع المسابقة . 

:   التي نّصت أف تتكّكف لجنة اإلنتقاء مف1 كتطبيقا لو جاءت الّتعميمة رقـ 12/194أّما في ظؿ المرسكـ 

 السمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك ممثميا رئيسا . 

 عضكيف ينتمياف إلى رتبة أعمى مف الّرتبة المعنية بالمسابقة . 

كفي حالة عدـ تكّفر اإلدارة العمكمّية المعنية عمى مكّظفيف ينتمكف إلى رتب أعمى، أك عندما تككف الّرتبة 

المطمكب شغميا ىي أعمى رتبة في السمؾ فإّنو باإلمكاف المجكء إلى مكّظفيف ينتمكف إلى رتب أعمى مف نفس 

الشعبة، أك االستعانة بمكّظفيف مف نفس الّرتبة بشرط أف يشغمكا مناصب عميا، مع تبميغ نسخة مف مقّرر 

 . أياـ ابتداء مف تاريخ تكقيعو10تعييف أعضاء المجنة في أجؿ 
مرحلة إعالن النتائج  : ثانيا

  يستدعى المترّشحكف المقبكلكف في95/293 مف المرسـك رقـ 17تطبيقا لممادة : إعالن نتائج القبول  - 1

 يكما عمى األقؿ قبؿ التّاريخ المقّرر إلجراء اختبارات النجاح النيائي، لكف ىذه 15اختبارات القبكؿ خبلؿ 

 كيفية تحديد قائمة النجاح 18، كبّينت الماّدة ...الماّدة لـ تحّدد طبيعة ىذا اإلمتحاف ىؿ ىك شفكم أك مقابمة

النيائي كذلؾ حسب درجة االستحقاؽ في حدكد المناصب المطمكب شغميا، إذ ال يعتبر ناجحكف نيائيا إاّل 

 كالذيف لـ يحصمكا عمى نقطة إقصائية، 20 مف 10المترّشحكف الذيف تحّصمكا عمى معدؿ يساكم عمى األقؿ 
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:   تتككف مف1كتحّدد ىذه القائمة مف قبؿ لجنة

 الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية أك ممثؿ إحداىما رئيسا. 

 ممثؿ الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية عضكا . 

 ممثؿ تنتخبو لجنة المستخدميف المنتميف لمسمؾ أك الّرتبة المقصكدة عضكا. 

  فقد جاء بالجديد ككاف أكثر تفصيبل مف الذم سبقو، إذ نّصت الماّدة 12/194  أّما المرسكـ رقـ 

 يعتبر ناجحا في اختبارات القبكؿ لممسابقات عمى أساس اإلختبارات كالفحكص المينّية فقط ق منو عمى أف23

 دكف الحصكؿ عمى نقطة إقصائية  تقؿ عف 20 مف 10المترّشحكف الذيف تحّصمكا عمى معدؿ عاـ يساكم 

 منو تحّدد قائمة اختبارات القبكؿ لجنة كىي نفس المجنة التي تعمف النتائج 24، كطبقا لممادة 20 مف 5

:  النيائية لممسابقات عمى أساس اإلختبارات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية، كتتكّكف مف

 مسؤكؿ المؤسسة مركز اإلمتحاف أك ممثمو رئيسا . 

 ممثؿ الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية عضكا . 

 مصّححيف اثنيف الختبارات المسابقة كاإلمتحاف أك الفحص الميني عضكيف . 

كعندما تتضّمف المسابقات اختبارا شفييا يتـ استدعاء المترّشحيف المعنييف مف طرؼ المؤسسة أك          

 10اإلدارة العمكمّية المعنية إلجراء ىذه اإلختبارات بكاسطة رسالة فردية، كبكؿ كسيمة مبلئمة في أجؿ أقصاه 

. أياـ عمؿ قبؿ التاريخ المقّرر إلجرائيا

تختمؼ الّنتائج النيائية في إجراءاتيا بيف المسابقات عمى أساس اإلختبارات  :إعالن النتائج النهائية  - 2

كالفحكص المينّية كالمسابقات عمى أساس الّشيادات، فإعبلف النتائج النيائية لممسابقات عمى أساس 

 حيث  12/194 مف المرسـك التنفيذم رقـ 26اإلختبارات كالفحكص المينّية منصكص عميو في الماّدة 

 مف 10نّصت عمى أف يعتبر ناجحا نيائيا فقط المترّشحكف الذيف تحّصمكا عمى معدؿ عاـ يساكم عمى األقؿ 

 دكف ّنقطة إقصائية، كعمى أف تحّدد قائمة المترّشحيف المقبكليف نيائيا حسب درجة االستحقاؽ كفي حدكد 20

 أّما  ،ىذا بالّنسبة إلعبلف النتائج النيائية لممسابقات عمى أساس اإلختبارات ،المناصب المالية المفتكحة

                                                
 .  129، صفحة 7أنظرالممحؽ رقـ - 1
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 27، ككذا الماّدة 95/293 مف المرسـك رقـ 19بالّنسبة لممسابقات عمى أساس الّشيادات فقد تناكلتيا الماّدة 

 فتعد قائمة المترّشحيف المقبكليف نيائيا في المسابقات عمى أساس  12/194مف المرسـك التنفيذم رقـ 

الّشيادات حسب درجة اإلستحقاؽ كفي حدكد المناصب المالية المفتكحة، كاإلختبلؼ بيف الّنّصيف كاف 

:   تتكّكف الّمجنة مف95/293بالّنسبة لتككيف المجنة، ففي ظؿ المرسكـ رقـ 

 الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية أك ممثؿ إحداىما المؤىؿ قانكنا، رئيسا . 

 ممثؿ الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية عضكا . 

 ممثؿ تنتخبو لجنة المستخدميف المنتميف إلى السمؾ أك الّرتبة المقصكديف عضكا . 

:   منو تتكّكف المجنة مف27 كطبقا لممادة 12/194أّما المرسكـ رقـ 

 الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية أك ممثميا رئيسا . 

 ممثؿ منتخب عف المجنة اإلدارية المتساكية األعضاء المختصة إزاء السمؾ أك الّرتبة المعنية عضكا. 

 مكّظؼ عضك في لجنة المقابمة. 

كيبلحظ في ىذا المقاـ غياب ممثؿ الّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية كاستبدالو بمكّظؼ عضك في 

لجنة المقابمة، كما ىذا بالشيء الغريب إذا ماعممنا أّف مصالح الكظيفة العمكمّية في ظؿ المرسكـ رقـ 

  تمارس الّرقابة البّلحقة فغيابيا بالتّالي مؤسس، كما استبداليا بمكّظؼ عضك في لجنة المقابمة إاّل 12/194

دعما لممشاركة كالمساىمة الفعمية لممكّظفيف في تسيير مصالح المؤسسة العمكمّية كاإلدارة العمكمّية التي 

كقصد الّسماح لممؤسسة العمكمّية كاإلدارة العمكمّية استبداؿ المترّشحيف الناجحيف نيائيا في  ، ينتمكف إلييا

المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية الذيف لـ يمتحقكا بمناصب تعيينيـ في أجؿ شير استبداليـ 

 مف المرسـك 31 في فقرتيا األخيرة، كالماّدة 95/293 مف المرسـك 23لمادة ا ترشحيف أخريف أكجبتبـ

 عمى لجاف القبكؿ النيائي إعداد قكائـ احتياط كذلؾ لئلستغبلؿ الرشيد لممناصب 12/194التّنفيذم رقـ 

المالية الشاغرة، ليذا تبقى تمؾ القكائـ اإلحتياطية صالحة إلى غاية فتح مسابقة أك فحص ميني لمسنة المالية 

المكالية، كما أّنو باإلمكاف المجكء إلى ىذه القكائـ بصفة استثنائية خبلؿ الفترة الممتدة بيف مسابقتيف أك 

االحالة عمى التّقاعد، الّنقؿ، اإلحالة عمى كضعّية الخدمة الكطنية، : فحصيف مينييف ألحد األسباب التّالية
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 ضماف اإلعبلـ الكاسع لفائدة المترّشحيف الناجحيف في كمف أجؿ ، 1الّتسريح، العزؿ، االستقالة كالكفاة

المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية تنشر قكائـ القبكؿ كالنجاح النيائي، ككذا قكائـ االحتياط مف قبؿ 

، عف طريؽ 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 29الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف طبقا ألحكاـ الماّدة 

اإللصاؽ عمى مستكل مقّرات اإلدارة المعنية، كمركز اإلمتحاف، كبكؿ كسيمة أخرل مبلئمة، كما يجب تبميغ 

 أياـ عمؿ 7لمّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية في أجؿ أقصاه  ىذه القكائـ لممصالح المركزية أك المحّمية

، كيتـ استدعاء المترّشحيف الناجحيف لئللتحاؽ بمناصب تعيينيـ أك 2ابتداءا مف تاريخ إعدادىا كتكقيعيا

بمؤسسة الّتككيف في أجؿ شير، كبانقضاء ىذا األجؿ يفقد المترّشحيف بصفة آلية حّقيـ في اإللتحاؽ بتمؾ 

. 3المناصب كيستبدلكف فكرا بالمترّشحيف المدرجة أسماؤىـ في قائمة االحتياط حسب الّترتيب

كيفيات تنظيم االّتوظيف الّداخمي : المطمب الثّاني

إلى جانب الّتكظيؼ الخارجي تبّنى المشّرع الجزائرم الّتكظيؼ الّداخمي، كسبيمو في ذلؾ الّترقية التي 

تعتبر مف أىـ األسس التي تقكـ عمييا الكظيفة العمكمّية، كالتي تشكؿ الّدعامة األساسّية لممسار الميني 

لممكّظؼ، كيتجسد ذلؾ مف خبلؿ آليات تمجأ إلييا المؤسسات كاإلدارات العمكمّية لضماف حظكظ متساكية 

لممكّظفيف مف أجؿ الّترقية في رتبة ضمف نفس السمؾ أك مف سمؾ إلى السمؾ الذم يعمكه مباشرة، كذلؾ كمو 

متى تكّفرت في المكّظفيف شركط مختمؼ طرؽ الترقية، كسنحاكؿ إبراز إجراءات الّتكظيؼ الّداخمي مف خبلؿ 

: الفركع التالية

إجراءات تنظيـ الّترقية عمى أساس االختيار : الفرع األّكؿ

إجراءات تنظيـ اإلمتحاف الميني : الفرع الثّاني

إجراءات الّترقية عف طريؽ الّتككيف المتخّصص كعمى أساس الشيادة :         الفرع الثّالث

                                                
.  12/194، تتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ المرسـك رقـ 20/02/2013، المؤرخة في 01الّتعميمة رقـ - 1
. 12/194 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 29راجع مادة - 2
. 12/194 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 31راجع الماّدة - 3
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إجراءات تنظيم التّرقية عمى أساس االختيار : الفرع األّول
تتـ الّترقية االختيارية بعد المصادقة عمى المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية مف طرؼ مصالح 

 مف المناصب الشاغرة، ثـ تقـك اإلدارة أك المؤسسة المعنية بإحصاء %10الكظيفة العمكمّية، كىذا في حدكد 

المكّظفيف الذيف تتكّفر فييـ الّشركط القانكنية، أم ثبكت األقدمّية في الّرتبة كالتي تقدر بعشر سنكات، ثـ تنظر 

عند اإلقتضاء، كبعد 1في ممفات المعنييف مف أجؿ استخراج قرارات أك مقّررات الّتعييف، كمنح أقدمّية الجنكب

جمع كؿ ممفات المترّشحيف تقكـ االدارة المعنية بدراسة دقيقة كشاممة ليا، يتـّ عمى إثرىا إعداد قكائـ التّأىيؿ 

شيارىا عف طريؽ نشر القكائـ اإلسمية 31التي يتـ كقفيا في   ديسمبر مف السنة التي تسبؽ السنة المالية، كا 

حسب الّرتبة كالّسمؾ في مكاقع العمؿ المناسبة، كينبغي تمديد أجؿ اإلشيار لمدة كافية بحيث يسمح بإعبلـ 

أكبر عدد ممكف مف المترّشحيف، مع إمكانية دراسة الطعكف التي يحتمؿ أف يتقّدـ بيا المكّظفكف غير 

يجب إعداد قكائـ تقديـ المترّشحيف حسب األسبلؾ كالّرتب كفؽ ترتيٍب حسب ، 2المسجميف عمى قائمة التأىيؿ

درجة االستحقاؽ، مع األخذ بعيف اإلعتبار األقدمّية المكتسبة في الّرتبة األصمّية، كخبلؿ ىذه الفترة يتـ 

استدعاء أعضاء المجنة المتساكية األعضاء مع تحديد جدكؿ األعماؿ كيكـ اإلجتماع، كتصدر قائمة التّأىيؿ 

بعد تسجيؿ المترّشحيف مع األخذ بعيف اإلعتبار ترتيب المعنييف حسب األقدمّية، كتتـ المصادقة عمى قكائـ 

التّأىيؿ النيائية مف قبؿ المجنة المتساكية األعضاء، كيعّد محضرا مف طرؼ كاتب المجنة يمضى مف طرؼ 

كاّفة أعضاء المجنة المتساكية األعضاء، كيشكؿ ىذا المحضر الكثيقة القاعدية إلنشاء مشاريع القرارات أك 

المقرارات المتضّمنة ترقية المكّظفيف في رتبة أعمى ضمف نفس السمؾ أك مف سمؾ إلى السمؾ الذم يعمكه 

                                                
 72/199فالمكّظؼ الذم يمارس عممو في بعض مناطؽ التراب الكطني يستفيد مف تخفيض في األقدمّية كالّترقية كىذا تطبيقا لممرسـك - 1

 المتضّمف منح إمتيازات خاّصة لمكّظفي الّدكلة كالجماعات المحّمية كالمؤسسات كالييئات العمكمّية في خدمة 05/10/1972المؤرخ في 
 الذم يحّدد شركط الّتكظيؼ تطبيقا لممرسـك 21/01/1974كاليات الساكرة كالكاحات، كعمبل بو صدر القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

:   فمنح ىذا القرار لممكّظفيف الذيف يمارسكف أعماليـ في الكاحات كالساكرة حقا في الزيادة الّسنكية باألقدمّية عمى الكجو التالي72/199رقـ 
 (األغكاط)شيريف بالّنسبة لممنطقة األكلى  -
 (بشار)ثبلثة أشير بالّنسبة لممنطقة الثانية -
 (أدرار، تمنراست، إليزم، تندكؼ)أربعة أشير بالّنسبة لممنطقة الثّالثة  -

. ىذه الزيادة في الّترقية إلى رتبة أعمى تحتسب في تخفيض األقدمّية المشركطة لبللتحاؽ بالمنصب المعني
  102ص ، المرجع السابؽ ، سمكل تيشات - 2
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مباشرة، كبعد إمضاء المحضر مف طرؼ أعضاء المجنة المتساكية األعضاء يصدر قرار أك مقّرر المصادقة 

عمى محضر المجنة ممضى مف طرؼ المسؤكؿ الذم لو صبلحية الّتعييف، كعمى إثر ىذه العممية يقكـ 

، كالذم يككف تاريخ سرياف مفعكلو ابتداء مف أّكؿ يكـ في الشير 1المسّير بإعداد قرار أك مقّرر ترقية المعني

.  2الذم اجتمعت فيو المجنة المتساكية األعضاء أك الشير المكالي

إجراءات تنظيم اإلمتحان المهني   : الفرع الثّاني
تبادر السمطة التي تمتمؾ صبلحية الّتكظيؼ بأخذ قرار أك مقّرر فتح اإلمتحاف الميني، إذ نّصت 

 المتعمؽ بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك الفردم 66/145 مف المرسـك رقـ 2الماّدة 

التي تيـ كضعّية المكّظفيف، عمى أّف كسيمة فتح اإلمتحانات المينّية ىي قرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ 

 95/293أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ  ، بالكظيفة العمكمّية كالكزير المعني بعد أخذ رأم الكزير المكمؼ بالمالية

 منو عمى أف يعمف إجراء اإلمتحانات المينّية بقرار أك مقّرر مف الّسمطة 4المعّدؿ كالمتّمـ فقد نّصت الماّدة 

التي ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية، كما يستشؼ مف ىذه الماّدة أّف تنظيـ اإلمتحانات المينية يككف 

 12/194أّما المرسكـ رقـ  ، مف قبؿ الّسمطة المخكؿ ليا صبلحية الّتعييف أك الّسمطة الكصية عند اإلقتضاء

 منو فقد أبقى عمى كسيمة فتح اإلمتحاف الميني كعمى الجية التي ليا سمطة فتح 10كطبقا لما جاء في الماّدة 

 الّسابقة الذكر 2013 فيفرم 20 المؤرخة في 1، كأكردت الّتعميمة رقـ95/293المسابقة التي أقّرىا المرسكـ 

.   3نمكذج لقرار أك مقّرر فتح اإلمتحاف الميني

 تبميغ قرارات كمقرارات فتح اإلمتحانات المينّية 95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 5 ألزمت الماّدة 

 أياـ ابتداء مف تاريخ التكقيع عمييا، كيتعّيف 10لممصالح المركزية أك المحمية لمكظيفة العمكمّية في أجؿ 

 مف المرسـك 11 كتطبيقا لممادة 06/03أّما األمر رقـ  ،  يكما15عمييا أف تبدم رأييا خبلؿ أجؿ أقصاه 

، فإّنو يتعّيف عمى المؤسسات كاإلدارات العمكمّية تبميغ 2012 أفريؿ 25 المؤرخ في 12/194التّنفيذم رقـ 

نسخة مف القرار أك المقّرر المتضّمف اإلمتحانات المينّية لممصالح المركزية أك المحّمية لمّسمطة المكّمفة 
                                                

  130، صفحة 8أنظر الممحؽ رقـ - 1
. 102سمكل تيشات، المرجع السابؽ، ص - 2
 131، صفحة 9أنظر الممحؽ رقـ - 3
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 أياـ عمؿ ابتداءا مف تاريخ تكقيعو، كيجب عمى المصالح التّابعة لمّسمطة 5بالكظيفة العمكمّية في أجؿ أقصاه 

 7المكّمفة بالكظيفة العمكمّية أف تبدم رأييا في مطابقة القرار أك المقّرر لمتنظيـ المعمكؿ بو في أجؿ أقصاه 

.  أياـ عمؿ، كبانتياء ىذا األجؿ يعتبر رأم المطابقة مكتسبا

 منو، عمى أف تنشر 3 إلى اإلعبلف عف المسابقة في المادة 66/145كلقد تطّرؽ المرسكـ رقـ

قرارات فتح المسابقة في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرّية الديمقراطية الشعبية، كسكاء في مجمة الكظيفة 

العمكمّية أك في الّنشريات الّرسمية التي تحّدد قائمتيا بقرار مشترؾ مف الكزير المكمؼ بالكظيفة العمكمّية 

أّما المرسكـ التّنفيذم رقـ  ، كالكزير المعني قبؿ شيريف عمى األقؿ مف التّاريخ المحّدد إليداع الّترّشحات

 منو، ككذلؾ في الّتعميمة 6 فقد نّص في المادة 03/148 المعّدؿ كالمتّمـ بالمرسكـ التّنفيذم رقـ 95/293

، عمى أف يتـ إعبلف اإلمتحانات المينّية عمى مستكل 2004أكتكبر 18 المؤرخة في 8الكزارية المشتركة رقـ 

.  المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية ككذا مقر مركز اإلمتحاف

 منو نّصت عمى كجكب أف يتـ 12 نجد أّف الماّدة 12/194كبالرجكع إلى المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 أياـ عمؿ، إبتداءا مف تاريخ الحصكؿ 7إشيار اإلمتحانات المينية كفؽ الكيفيات المحّددة في أجؿ أقصاه 

 .عمى الّرأم المطابؽ لمصالح الكظيفة العمكمّية

:   يتضّمف الكثائؽ التّالية عمى أف10/2004 18 المؤرحة في 8التعميمة نصت  فيما يخص مّمؼ الّترّشح    

 طمب خطي لممشاركة في اإلمتحاف الميني  -

 نسخة مف قرار الّتعييف أك التّثبيت حسب الحالة  -

عند اإلقتضاء نسخة مف شيادة تثبت صفة العضكية في صفكؼ جيش الّتحرير الكطني أك  -

 . المنّظمة المدنية لجبية الّتحرير الكطني أك أرممة أك ابف شييد

 مف 14 التي جاءت تطبيقا لمفقرة األخيرة مف مادة  20/02/2013 المؤرخة في 1كقمصت التعميمة رقـ 

 السابؽ الذكر مف الكثائؽ المشكمة  لممؼ الترشح ك نصت عمى أف يقـك المكظفيف 12/194المرسـك رقـ 

المستكقيف لمشركط القانكنية بطمب خطي لمترشح لئلمتحاف الميني كعمى اإلدارة المعنية أف تتكفؿ بتقديـ باقي 

 .(قرارات التعييف ك الترسيـ )الكثائؽ 
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 المتعمقة بكيفيات 18/10/2004 المؤرخة في  8ك بخصكص فتح التسجيبلت  نصت التعميمة الكزارية رقـ 

جراء المسابقات ك االمتحانات المينية ك اال ختبارات المينية عمى أف تبدأ عممية تسجيؿ ممفات  تنظيـ كا 

عمى أف تدرس ممفات الترشح ، يـك بعد ذلؾ 45الترشح إبتداءا مف صدكر أكؿ إشيار عمى أف تختتـ بعد 

 السابؽ الذكر 95/293 مف المرسـك التنفيذم رقـ 4فكر استبلميا مف طرؼ لجنة اإلنتقاء المحددة في المادة 

بعدىا تدكف نتائج المجنة في محضر ينشر إجباريا عف طريؽ اإللصاؽ في مقر المؤسسة أك اإلدارة العمكمية 

يتضمف ىذا المحضر الممفات المقبكلة ك المرفكضة مع ذكر أسباب الرفض  تبمغ المصالح المركزية ،المعنية 

 أياـ إبتداءا مف 8أك المحمية لمكظيفة العمكمية حسب الحالة بمحضر إجتماع ىذه المجنة في أجؿ ال يتعدل  

إف عدـ تبميغ ىذه الكثائؽ في اآلجاؿ المحددة ينجر ،تاريخ التكقيع عميو مرفقا بنسخ مف إعبلنات ك إشيارات 

 .1عنو بطبلف ىذه العممية 

  منو عمى أف تفتتح التسجيبلت اإلمتحانات المينية  إبتداءا13 فقد نصت المادة 12/194أما المرسـك رقـ 

 يكـ عمؿ عمى األكثر، كتتكّلى اإلدارة المعنية 30 يكـ عمؿ عمى األقؿ ك15مف تاريخ اإللصاؽ، كتمتد لمدة 

رفض الممّفات التي تصؿ خارج ىذه اآلجاؿ، كترسؿ ممفات الّترّشح عف طريؽ رسالة مكصى عمييا مع 

.  إشيار باالستبلـ، أك تكدع مباشرة لدل المؤسسة أك اإلدارة المعنية مقابؿ كصؿ استبلـ

إعداد لييا  كيترّتب ع 15طبقا لما جاء في المادة تدرس ممفات الّترّشح فكر استبلميا مف طرؼ لجنة االختيار

: محضر تدكف فيو

   القائمة اإلسمية لممترّشحيف المقبكليف لممشاركة في اإلمتحاف الميني 

  القائمة اإلسمية لممترّشحيف غير مقبكليف الذيف رفضت ممفاتيـ 

كعمى اإلدارة المعنية تبميغ ىذا المحضر مرفقا بنسخة مف أّكؿ إعبلف عف المسابقة أك اإلمتحاف 

 8 نّصت الماّدة كما،ـك م 15الميني إلى المصالح المركزية أك المحّمية لمكظيفة العمكمّية في أجؿ ال يتعدل 

 أّنو يتعّيف عمى اإلدارة إعبلـ المترّشحيف 12/194، ككذا المرسكـ التّنفيذم رقـ 95/293مف المرسـك رقـ 

المقبكليف لممشاركة في اإلمتحانات المينّية بكاسطة رسالة فردية مرفكقة بكصؿ استبلـ، كعف طريؽ اإللصاؽ 
                                                

جراء المسابقات ك االمتحانات المينية ك 18/10/2004 المؤرخة في  8التعميمة الكزارية رقـ راجع -  1  المتعمقة بكيفيات تنظيـ كا 
 االختبارات المينية
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 يكـ عمؿ قبؿ التّاريخ 15عمى مستكل أماكف العمؿ، كبأّية طريقة أخرل مبلئمة كيككف ذلؾ في أجؿ أدناه 

 أياـ طبقا لما نّصت عميو 10، كفي ظرؼ 8المحّدد إلجراء اإلمتحاف الميني طبقا لما جاء في الّتعميمة 

 يعيد بتنظيـ إجراء اإلمتحانات المينّية إلى المؤسسات العمكمّية لمتككيف .  ك السابقة الذكر1الّتعميمة 

 مف 19، كالماّدة 95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 11المتخّصص المؤىمة قانكنا، كذالؾ تطبيقا لممادة 

. 12/194المرسكـ التّنفيذم رقـ 

 95/293 مف المرسـك رقـ 18المادة أّما عف إعبلف النتائج النيائية لئلمتحانات المينّية فقد نّصت 

 عمى أّنو يعتبر ناجحا نيائيا فقط المترّشحكف الذيف تحّصمكا 194/12 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 26الماّدة ك 

 دكف الّنقطة االقصائية، عمى أف تحّدد قائمة المترّشحيف 20 مف 10عمى معدؿ عاـ يساكم عمى األقؿ 

كقصد ضماف اإلعبلـ الكاسع  .المقبكليف نيائيا حسب درجة االستحقاؽ كفي حدكد المناصب المالية المفتكحة

لفائدة المترّشحيف الناجحيف في كاإلمتحانات كالفحكص المينّية تنشر قكائـ القبكؿ كالنجاح النيائي، ككذا قكائـ 

 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 29االحتياط مف قبؿ الّسمطة التي ليا صبلحية الّتعييف طبقا ألحكاـ الماّدة 

، عف طريؽ اإللصاؽ عمى مستكل مقّرات اإلدارة المعنية كمركز اإلمتحاف كبكؿ كسيمة أخرل 12/194

 8مبلئمة، تبمغ ىذه القكائـ لممصالح المركزية أك المحّمية لمّسمطة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية في أجؿ أقصاه 

 المؤرخة في 8أياـ ابتداء مف تاريخ إمضاء المحضر حسب ما جاء في التعميمة الكزارية رقـ  

 بالنسبة لممرسـك التنفيذم رقـ  أياـ عمؿ ابتداء مف تاريخ إمضاءىا7ك ،  السابقة الذكر 18/10/2004

.  منو  29 في مادة 12/194

إجراءات التّرقية عن طريق التّكوين المتخّصص وعمى أساس الشهادة  : الفرع الثّالث
تقكـ اإلدارة أك المؤسسة العمكمية المعنية بفتح تككيف متخّصص بمكجب قرار أك مقّرر، ثـ يتبع ىذا          

اإلجراء بإعبلف إشيارم مف أجؿ تمكيف المكظفيف الذيف يستكفكف الّشركط القانكنية مف تقديـ طمباتيـ التي 

ف، ميفصؿ فييا مف طرؼ لجنة خاّصة، كتعد قائمة المستفيديف مف الّتككيف كيمتحؽ المعنييف بمراكز التكك

كبعد إنتياء دكرة الّتككيف المتخّصص، تقكـ اإلدارة المعنية كالمعيد الذم أشرؼ عمى تككيف المكّظفيف بإعداد 

ـّ ترقية المكّظفيف  محضر يمضي عميو مدير المعيد كمسؤكؿ عف اإلدارة المعنية، كعمى إثر ىذا المحضر تت
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الّناجحيف في الّتككيف إلى رتبة أعمى، كىذا ابتداءا مف تاريخ إمضاء المحضر، كيتـ تعييف المكّظفيف 

 .1 المستفيديف مف الّترقية بقرارات فردية مع اإلحتفاظ بالخبرة المينّية التي حصمكا عمييا في رتبتيـ األصمّية

أما بالّنسبة إلجراءات الّترقية عمى أساس الّشيادة فيي مشركطة بحصكؿ المكّظفيف عمى شيادات 

 ك الّترقية الّداخمية  إستفادة مفأك مؤىبلت أثناء حياتيـ المينية أم بعد تعيينيـ األّكلي، فبإمكاف ىؤالء 

الّترقية إلى رتبة أعمى، بشرط أف تككف شيادتيـ كمؤىبلتيـ مطابقة لما تتطّمبو بتحسيف مركزىـ الكظيفي 

الكظيفة، كيعّيف المكّظؼ الذم تحّصؿ عمى شيادات أك مؤىبلت مباشرة في الّترقية األعمى بقرار فردم ابتداء 

.     بنقاط تعكيض الخبرة المينّية المحّصؿ عمييا في رتبتو األصمّيةاالحتفاظمف تاريخ التكقيع عميو، مع 

مصالح الوظيف العمومي وتطّور دورها الّرقابي  : المطمب الثّالث

يدخؿ إطار الّرقابة التي تمارسيا مصالح الكظيفة العمكمّية ضمف الّرقابة الخارجية التي تتكالىا 

أجيزة مستقمة تماما عف اإلدارة المعنية بالمراقبة، كتقكـ ىذه الّرقابة عمى فكرة إقامة تكازف بيف استقبللية 

الكحدات اإلدارية كمبدأ تبعّيتيا لمّدكلة، كما يتطمبو ذلؾ مف ضركرة اإلخضاع لرقابة خارجية محايدة ىدفيا 

الّصالح العاـ، كفي مجاؿ الكظيفة العمكمّية كنظرا لمممارسات التي كانت تطبع تسيير الحياة المينّية 

لممكّظفيف العمكمييف فقد تبمكرت فكرة تفعيؿ الّرقابة كجعميا أكثر نجاعة مف خبلؿ ما عرفتو الجزائر مف صكر 

ليذه الّرقابة، مف تأشيرة سابقة إلى مخّطط تسيير المكارد البشرية ، كسنتطّرؽ إلى تكضيح ىذا مف خبلؿ 

:  الفرعيف التّالييف

مصالح الكظيؼ العمكمي  : الفرع األّكؿ

تطّكر الدكر الّرقابي لمصالح الكظيؼ العمكمي  : الفرع الثّاني

مصالح الوظيف العمومي  : الفرع األّول
تعتبر مراقبة تسيير الحياة المينّية لممستخدميف الخاضعيف لمقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية 

إحدل المياـ األساسّية لممديرية العاّمة لمكظيؼ العمكمي، كتتمّثؿ ىذه الّرقابة أساسا في التّأّكد مف مطابقة 

                                                
1

  .103ص  ،مرجع السابق ، سلوى تٌشات  
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مختمؼ قرارات الّتسيير الخاّصة بالحياة المينّية لممستخدميف مع األحكاـ القانكنية كالتنظيمية الّسارية المفعكؿ، 

حتراـ األسس الجكىرية التي تحكـ الكظائؼ العمكمّية  مبدأ المساكاة كمبدأ الجدارة لئللتحاؽ بالكظائؼ )كا 

. ، كالتّأّكد مف تطابؽ القرارات مع قكاعد تسيير المستخدميف(العمكمّية

المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية  :  أّوال

حظيت المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية منذ االستقبلؿ باىتماـ الّسمطات العمكمّية، إذ ُأنشئت ألّكؿ 

، كعيدت ليذا الجياز بميّمة تحضير سياسة 1962 18/09 المؤرخ في 62/526مرة بمقتضى المرسـك رقـ 

عداد القكانيف األساسّية كالّتككيف  شاممة لمكظيفة العمكمّية في جانبيا التّنظيمي كالّتطبيقي، أم تطبيؽ كا 

كاألجكر كمراقبة تسيير المستخدميف، ثـ ُألحقت بمفكضية الشؤكف اإلدارية بمجمس الكزراء، ثـ برئاسة 

ـّ تكميفيا بسياسة الّتعاكف التّقني بمكجب المرسكـ رقـ 1964الجميكرية، كفي سنة   المؤرخ في 64/304 ت

 تحّكلت المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية إلى 1964، كتبعا لمتعديؿ الكزارم الذم أجرم سنة 15/10/1964

كزارة اإلصبلح اإلدارم كالكظيفة العمكمّية، ثـ عيدت ليا ميّمة التكفؿ باتخاذ كاّفة الّتدابير البلزمة لتحسيف 

ـّ إلحاقيا بكزارة الّداخمية بمكجب المرسكـ رقـ 19/06/1965كتنظيـ سير المرافؽ العاّمة، كبتاريخ   ت

 حيف أعيد تنظيـ مصالح كزارة الّداخمية كتـ تقسيـ مياـ المديرية العاّمة 1976، إلى غاية مارس 65/197

لمكظيفة العمكمّية إلى مديرّيتيف عاّمتيف، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية باختصاصات تقنية ال تخرج عف 

إطار التنظيـ كالمراقبة كالّتسيير، كمديرية عامة لمتككيف كاإلصبلح، لتمحؽ فيما بعد بمصالح رئاسة الجميكرية 

، ثـ 19821 جكاف 5ثـ بالكزارة األكلى لكتابة الّدكلة المكّمفة بالكظيفة العمكمّية كاإلصبلح اإلدارم ابتداء مف

 الذم يحّدد صبلحيات المدير العاـ لمكظيفة 29/04/1995 المؤرخ في95/123جاء المرسـك رقـ 

، حيث تـّ مف خبللو استرجاع الصبلحيات التي تختص بيا المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية عند 2العمكمّية

نشأتيا األكلى السيما في مجاؿ اإلصبلح اإلدارم كالّتككيف، لكف سرعاف ما عادت األمكر إلى ما كانت 

عميو، إذ ُكّزعت مف جديد صبلحيات المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية بيف ىيئتيف مستقمتيف مكضكعة تحت 
                                                

. 108سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص - 1
، 2، يحّدد صبلحيات المدير العاـ لمكظيفة العمكمّية، الجريدة الرسمية، العدد29/04/1995، المؤرخ في95/123المرسـك رقـ - 2

. 1995 مام 09الصادرة بتاريخ 
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 كضعت المديرية العاّمة تحت 2006 مارس 31، كفي 1998 إلى سنة 1996إشراؼ كزير منتدب مف سنة 

عماال لممرسكـ ، 1771 /06إشراؼ األمانة العاّمة لمحككمة بمكجب المرسكـ رقـ  أّما مف حيث التنظيـ، كا 

، 2 المتضّمف تنظيـ المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية2003 أفريؿ 28 المؤرخ في 03/191التّنفيذم رقـ 

:  فتشمؿ المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية عمى اليياكؿ التّالية

  مديرية القكانيف األساسّية 

 مديرية الػضبط الػتعدادم لممستخدميف كاستثمار المكارد البشرية . 

 مديرية الّتطبيؽ كالمراقبة . 

 مديرية إدارة الكسائؿ . 

:  ، كالتي تتمّثؿ في3 اختصاصاتيا فسنسمط الضكء عمى بعض  إختصاصات مديرية الّتطبيؽ كالمراقبةعف

  السير عمى تطبيؽ الّتشريع كالتنظيـ المتعمقيف بقطاع الكظيفة العمكمّية 

  ضماف رقابة مدل قانكنية القرارات اإلدارية الخاّصة بتسيير المسار الميني لممكّظفيف كاألعكاف

 .العمكمييف

:  كما تكّمؼ المديرية الفرعّية لممراقبة بما يمي

  دراسة المخّططات الّسنكية لتسيير المكارد البشرية كالمصادقة عمييا باالشتراؾ مع المؤسسات

 . كاإلدارات العمكمّية المعنية

  متابعة تنفيذ المخّططات الّسنكية لتسيير المكارد البشرية لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية كتقييميا

 . دكريا

  السير عمى ممارسة الّرقابة عمى مدل قانكنية القرارات اإلدارية المتعّمقة بتسيير المسار الميني

 .لممكّظفيف

                                                
. 80ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص - 1
، متضّمف تنظيـ المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، الجريدة الّرسمية، 2003 أفريؿ 28، المؤرخ في 03/191المرسـك التّنفيذم، رقـ - 2

. 2003 أفريؿ 30، الصادرة بتاريخ 30العدد
. 03/191 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 4راجع الماّدة - 3
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  المشاركة في كؿ ميّمة تفتيش كتدقيؽ حكؿ تسيير المكارد البشرية في المؤسسات كاإلدارات

 . العمكمّية

 متابعة نشاطات مفتشيات الكظيفة العمكمّية كتنسيقيا. 

 تكزيع كؿ المعمكمات كالكثائؽ عمى مفتشيات الكظيفة العمكمّية لمساعدتيا في مياميا. 

:  أّما المديرية الفرعّية لممسابقات كاإلمتحانات فتكّمؼ بما يأتي

  جراء المسابقات كاإلمتحانات المينّية لتكظيؼ مستخدمي المؤسسات كاإلدارات تحديد شركط تنظيـ كا 

 .العمكمّية

 رقابة مدل قانكنية المسابقات كاإلمتحانات المينّية . 

  دراسة برامج المسابقات كاإلمتحانات المينّية كالمصادقة عمييا باإلشتراؾ مع المؤسسات كاإلدارات

 . العمكمّية

مفتشية الوظيفة العمومّية  : ثانيا

تعد مفتشيات الكظيفة العمكمّية مصالح خارجية تابعة لممديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، كقد أنشأت 

 المتضّمف إنشاء مفتشيات لمكظيفة 28/01/1971 المؤرخ في 71/42ألّكؿ مرة بمكجب المرسكـ رقـ 

 المؤرخ في 104 /76العمكمّية، كقد ألغي ىذا المرسكـ بمكجب الماّدة األكلى مف المرسكـ رقـ 

 95/125، كقد نظميا أيضا المرسكـ التّنفيذم رقـ 1 المتعمؽ بمفتشيات الكظيفة العمكمّية10/06/1976

 كانت ىذه األخيرة كتجدر اإلشارة أّف  ، 2 المتعمؽ بمفتشيات الكظيفة العمكمّية1995 أفريؿ 29المؤرخ في 

ـّ  المنكطة بتابعة لؤلمانة العاّمة لمكالية، كنظرا لقصكرىا عف أداء المياـ ىا كالذم يعكد إلى عدـ إستقبلليتيا ت

 .1990 أفريؿ7 المؤرخ في 09 /90تدارؾ ىذا األمر كأصبحت مستقمة عف الكالية بمكجب قانكف الكالية رقـ 

 أف تحدث في كؿ كالية مفتشية لمكظيفة العمكمّية يسّيرىا 76/104 مف المرسـك رقـ 2كقد نّصت الماّدة 

                                                
، الّصادرة بتاريخ 48، يتعمؽ بمفّتشيات الكظيفة العمكمّية، الجريدة الّرسمية، العدد 10/06/1976، المؤرخ في 76/104المرسـك رقـ - 1

. 1976 حكاف 15
، 26، يتعمؽ بمفّتشيات الكظيفة العمكمّية، الجريدة الّرسمية، العدد 1995 أفريؿ 29، المؤرخ في 95/125المرسـك التّنفيذم رقـ - 2

. 1995 مام 09الّصادرة بتاريخ 
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 بقرار مف الكزير المكمؼ بالكظيفة 3مفّتش كيساعده إذا استدعى األمر مفتش مساعد، يعّيناف طبقا لممادة 

:  العمكمّية، كمف بيف اختصاصات المفتشية العاّمة لمكظيفة العمكمّية مايمي

 الّسير عمى االحتراـ الّصاـر لقكاعد اإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية. 

  القياـ عف طريؽ التّأشيرة الّسابقة المعمكؿ بيا سابقا بمراقبة تسيير المستخدميف غير الممارسة مف

 مف المرسـك رقـ 6طرؼ المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، كفي ىذا الّسياؽ كتطبيقا لممادة 

 .  يعّد مفتش الكظيفة العمكمّية المؤىؿ الكحيد لكضع تأشيرات المراقبة الّسابقة76/104

 تقديـ المساعدة لمختمؼ اإلدارات كالمصالح المحّمية في تنظيـ كتسيير اإلمتحانات كالمسابقات . 

  يضبط باإلشتراؾ مع المؤسسات كاإلدارات العمكمّية المكجكدة في الكالية المخّططات الّسنكية لتسيير

المكارد البشرية كيتابع تنفيذىا، كما يمارس رقابة بعدية لقانكنية قرارات تسيير المكارد البشرية التّابعة 

 . 1لممؤسسات كاإلدارات العمكمّية

ـّ إستحداث المفتشية العاّمة لمكظيفة العمكمّية بمكجب المرسكـ رقـ   04/147 كنشير إلى أّنو قد ت

، الذم يحّدد صبلحيات المفتشية العاّمة لممديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية 19/05/2004المؤرخ في 

 منو اعتبار ىذه المفتشية العاّمة جياز دائـ لمتفتيش، الّتدقيؽ، كالتقييـ، 2كتنظيميا، كقد جاء في الماّدة 

تكضع تحت سمطة المدير العاـ لمكظيفة العمكمّية، كىي تضطمع بمياـ إّما في مجاؿ عمؿ اليياكؿ المركزية 

كالمصالح غير المركزية لممديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، أك في مجاؿ تسيير المكارد البشرية في المؤسسات 

 لـ يحّدد 04/147كاإلدارات العمكمّية، كما يمكف مبلحظتو بالنسبة إلى ىذه المفتشية العاّمة أّف المرسكـ رقـ 

طبيعة العبلقة بينيا كبيف المفتشيات عمى المستكل المحمي، ىؿ ىي رئاسية أك كصائية أـ أّنيا تظؿ تابعة 

لممديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، كمف شأف ىذا اإلبياـ كالغمكض أف يثير تداخؿ في الّصبلحيات، أك تنازع 

.   في االختصاص بيف ىذه األجيزة

                                                
.  95/125 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 4راجع الماّدة - 1
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 تحول  الرقابة من تأشيرة سابقة إلى رقابة الحقة   :  الفرع الثّاني

 التأشيرة الّسابقة: أّوال

لـ يكف يشّكؿ إجراء التأشيرة الّسابقة في البداية إاّل شكمية تتأّكد مف خبلليا مصالح الكظيفة العمكمّية 

مف مطابقة قرارات تسيير المستخدميف لؤلحكاـ القانكنية كالتنظيمية التي تحكميا، كنظرا لعدـ احتراـ القكاعد 

بمصالح الكظيفة ذلؾ أّدل فقد القانكنية كالتنظيمية مف قبؿ المسيريف خصكصا في عمميات الّتكظيؼ، 

كعدـ إشيار أكعدـ )العمكمّية لمتدخؿ تدريجيا في المراقبة، عمى سبيؿ المثاؿ عدـ مراعاة إجراءات الّتكظيؼ 

التي ال تظير إاّل  (احتراـ آجاؿ اإلمتحانات أك تجاكز الّنسب المخّصصة لكؿ طريقة مف طرؽ الّتكظيؼ

كيتمثؿ مجاؿ تطبيؽ مراقبة المشركعية التي تمارسيا المصالح  ، عندما يعرض قرار الّتكظيؼ لمتأشيرة الّسابقة

المركزية أك المحّمية لممديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية في شكؿ تأشيرة سابقة، كالتي نّص عمييا صراحة 

 الّسابؽ الّذكر بمكجب 66/145 كقد جاء في المرسـك ،01/06/19651 المؤرخ في 65/168المرسـك رقـ 

يقاؼ المكّظفيف تخضع لمتأشيرة المطمكبة قانكنا، كما ىذه 6الماّدة   منو أّف مقّررات الّتعييف كالّترسيـ كالّترقية كا 

شيدت ىذه المرحمة تكّسع ،  السابؽ الذكر65/168التأشيرة إاّل تأشيرة سابقة منصكص عمييا في المرسكـ 

في إجراء التأشيرة الّسابقة بسبب الّتكظيؼ المكّثؼ كالمتزايد في اإلدارة العمكمّية غداة االستقبلؿ، كالّتكّسع في 

مفيكـ الّدكلة، كتعميـ مراقبة المشركعية عمى جميع المستخدميف الخاضعيف لمقانكف العاـ، ليذا الّسبب أنشئت 

 المتعمؽ بمفتشيات 1976 يكنيك 10 المؤرخ في 76/104المفتشيات لمكظيفة العمكمّية بمكجب المرسكـ رقـ 

الكظيفة العمكمّية المحدثة عمى مستكل كؿ كالية، ككّمفت بالتّأّكد عف طريؽ التأشيرة الّسابقة لمراقبة تسيير 

ببلغ  الّسمطة المكّمفة بالكظيفة  المستخدميف التي ال تشرؼ عمييا المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، كا 

.  العمكمّية بصفة دكرية عف شركط تطبيؽ التنظيـ الذم يحكـ مستخدمي الّدكلة

ـّ فييا تضييؽ مف مجاؿ إجراء التأشيرة الّسابقة كتخفيفيا، إذ أدخمت تعديبلت  كفي المرحمة تابعة ت

عماؿ أحكاـ المرسكـ  عمى كيفيات إعداد القرارات الفردية المتعّمقة بتسيير الحياة المينّية لممستخدميف، كا 

 المتعمؽ 02/06/1966 المؤرخ في 66/145 الذم عّدؿ المرسكـ رقـ 06/06/1981 المؤرخ في 81/144
                                                

1-Décret nº65/168 du 1 juin 1965 précisant les attributions du ministre de la reforme administrative et de 
la fonction public .journal officiel . nº 48 .du 08/06/1965 .  
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خبلفا ألحكاـ " ك1بتحرير كنشر بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعّية المكّظفيف

 المشار إليو أعبله، تخضع لمتّأشيرة القبمية 1966 جكاف 2 المؤرخ في 66/145 مف المرسـك رقـ 6الماّدة 

:  مف الّسمطة المكّمفة بالكظيؼ العمكمي القرارات الفردية التّالية

 . قرارات الّتعييف -

 . قرارات االنتداب إلى الييئات غير الخاضعة لمقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمّية -

 " قرارات إنياء المياـ -

نياء  كعميو فمـ تبقى خاضعة لمتأشيرة الّسابقة إاّل قرارات الّتعييف، اإلنتداب خارج القطاع الكظيفة العمكمّية، كا 

فقد أعفيت مف التأشيرة الّسابقة، كأخضعت لمجّرد مراقبة ... المياـ، أّما باقي القرارات الفردية كالّترقية كالنقؿ

الحقة تجرييا المصالح المركزية أك مفتشيات الكظيؼ العمكمي في أجؿ شيريف ابتداءا مف تاريخ الحصكؿ 

.  مف نفس المرسكـ2عمى نسخة مف القرار المعني، طبقا لما جاء في الماّدة 

:                                                                           كمف بيف العيكب التي سّجمت عمى التأشيرة الّسابقة كالتي أّدت إلى العدكؿ عنيا ما يمي

 إزالة المسؤكلية عف مصالح اإلدارة أك المؤسسة العمكمّية  . 

 الغمكض في تحديد المسؤكليات بيف المصالح اإلدارية كمصالح الكظيفة العمكمّية  . 

الّرقابة الاّلحقة : ثانيا

قصد الّتصدم لمعيكب كالمشاكؿ الّناجمة عف إجراء التأشيرة الّسابقة، كبغية عصرنة كتفعيؿ اإلدارة 

استدعت الحاجة مراجعتيا بإجراء بديؿ عف ممارسة التأشيرة الّسابقة، كذلؾ عف طريؽ إدخاؿ تقنيات تسيير 

 1995 أفريؿ 20 المؤرخ في 95/126المكارد البشرية بنجاعة كفعالية أكثر، فأحدث المرسكـ التّنفيذم رقـ 

، إجراء جديد ىك إجراء المراقبة 19662 يكنيك سنة 2 المؤرخ في 66/145المعّدؿ كالمتّمـ لممرسكـ رقـ 

البّلحقة بدال عف التأشيرة الّسابقة لمطابقة قرارات الّتسيير المتعّمقة بالحياة المينّية لممكّظفيف مع األحكاـ 

                                                
.  228أحمد تجاني بمعركسي كرشيد كابؿ، مرجع سابؽ، ص - 1
، 1966 يكنيك 2، المؤرخ في 66/145، يعّدؿ كيتّمـ المرسـك رقـ 1995 أفريؿ 20، المؤرخ في 95/126المرسـك التّنفيذم رقـ - 2

، الّصادرة 26متعمؽ بتحرير بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعّية المكّظفيف كنشرىا، الجريدة الرسمية، العدد
.  1995 مام 09بتاريخ 
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 1995 مام 27 المؤرخة في 240القانكنية كالتنظيمية السارية المفعكؿ، كتطبيقا لو صدرت الّتعميمة رقـ 

، كفي ىذا 19951 أفريؿ 20 المؤرخ في 95/126المتعّمقة بكيفيات تطبيؽ أحكاـ المرسكـ التّنفيذم رقـ 

التنظيمية الخاّصة كقانكنية اؿالّنصكص كاإلطار ينبغي عمى المسّيريف أف يحرصكا عمى احتراـ الّشركط 

باإللتحاؽ بالكظيفة العمكمّية، كإحتراـ االجراءات التي تضمف مبدأ المساكاة، إحتراـ شركط ككيفيات تنظيـ 

كسير المسابقات كاإلمتحانات كاإلختبارات المينّية، إحتراـ شركط الّسف، الّشيادات كالمؤىبلت المطمكبة، 

.  الكضعّية اّتجاه الخدمة الكطنية، كاحتراـ طرؽ الّتكظيؼ الخارجية كالّداخمية منيا

ـّ المراقبة عبر مرحمتيف :   كتت

 كقد نّصت 2مرحمة المراقبة الّسابقة بكاسطة اإلعداد كالمصادقة عمى المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية ،

حيف ألزمت المؤسسات كاإلدارات السابؽ الذكر 95/126مف المرسـك التنقيذم رقـ  1 مكرر6عميو الماّدة 

العمكمّية بإعداده خبلؿ الّسنة المالية السيما ما يخص الّتكظيؼ، الّترقيات، الّتككيف كتحسيف المستكل كتجديد 

ـّ المصادقة عمى  شراؾ مصالح الكظيؼ العمكمي في كضعو كضبطو، كتت المعمكمات كاإلحالة عمى التّقاعد كا 

 باتفاؽ مشترؾ بيف المصالح المركزية أك المحّمية لمكظيفة العمكمّية كالمؤسسات 3المخّطط الّسنكم لمتسيير

كاإلدارات العمكمّية فكر تحديد المناصب المالية، كبعد الّتصديؽ يحّرر محضر مف طرؼ مصالح الكظيفة 

ذا سّجمت أم مبلحظات فإّنو يتعّيف عمى المؤسسة تعديمو كعرضو مف  العمكمّية يتضّمف نتائج اإلجتماع، كا 

، مع مبلحظة أّنو يمكف اعتبار إشراؾ المصالح المكّمفة بالكظيفة 4جديد لممصادقة عميو بنفس األشكاؿ

 . العمكمّية في كضع كضبط المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية مراقبة مسبقة

  2 مكرر6مرحمة المراقبة البّلحقة لتنفيذ المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية المنصكص عميو في الماّدة ،

إذ تسمح ىذه المراقبة البعدّية عمى الخصكص بتقييـ مستكل تنفيذ مخّطط الّتسيير مف نفس المرسـك  التنفيدم 
                                                

 أفريؿ 20، المؤرخ في 95/126، تتعمؽ بكيفيات تطبيؽ أحكاـ المرسـك التّنفيذم رقـ 1995 مام 27، المؤرخة في 240الّتعميمة رقـ - 1
، المتعمؽ بتحرير بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أك 1966 يكنيك سنة 2، المؤرخ في 66/145، معدؿ كمتمـ لممرسـك رقـ 1995

. 69، ص 2005الفردم التي تيـ كضعّية المكّظفيف كنشرىا، مجمكعة مناشير كالتعميمات، المديرية العاّمة لمكظيفة العمكمّية، فيفرم 
. 350سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص - 2
يتـ إنجازه مف طرؼ المؤسسات كاإلدارات العمكمّية كذلؾ بتقدير كتحديد المناصب المالية، عمى أف يتـ إخضاعيا لمصادقة مصالح - 3

  .343ص ،نفس مرجع ، أنظرسعيد مقدـ.الكظيفة العمكمّية كمصالح المديرية العاّمة لمميزانية
. 95/126 مف المرسـك التّنفيذم رقـ 1 مكرر 6راجع الماّدة - 4
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خبلؿ السنة المالية، كمراقبة شرعية القرارات المتعّمقة بتسيير الحياة المينّية لممستخدميف، كمف أجؿ ىذا 

اليدؼ ترسؿ إلى مصالح الكظيفة العمكمّية إجباريا نسخة مف كؿ قرار يتعمؽ بالّتكظيؼ أك الّتعييف أك 

 6 أياـ إبتداءا مف تاريخ إمضاء ىاتو القرارات طبقا لما نّصت عميو الماّدة 10الّترقية، كىذا في ظرؼ 

، كما يمكف لمصالح الكظيفة العمكمّية أف تقكـ بالّتدقيؽ في عيف  مف المرسـك التنفيذم السابؽ الذكر 3مكرر

مف نفس المرسـك  4 مكرر6المكاف بصكرة فجائّية أك بتبميغ الجية المعنية بالّتدقيؽ، كما حّممت الماّدة 

المسؤكلية الجنائية كاإلدارية عف كؿ تكظيؼ غير قانكني قد يؤدم إلى متابعات قضائية متى شّكؿ جريمة 

 .منصكص عمييا في القانكف الجنائي، أك عقكبات انضباطية ينّص عمييا الّتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

 كاستبدالو بنظاـ مخّطط تسيير 1 1995 جكيمية 1كعميو فإّف إلغاء التأشيرة الّسابقة ابتداء مف 

المكارد البشرية المصادؽ عميو كالذم أدخؿ إجراءات جديدة مف شأنيا حث المسّيريف عمى الّتكفؿ التّاـ بمياـ 

خضاع مستخدمييـ لنظاـ رقابي الحؽ، يتمثؿ في المراقبة المسبقة المممكس عند إعداد المخّطط  الّتكظيؼ كا 

الّسنكم لمتسيير، كنظاـ المراقبة البعدّية المممكس عند مراقبة تنفيذ المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية، 

 المحّدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 12/194إال أّف المرسكـ رقـ  ، 2كعميو يمكف القكؿ أّف ىناؾ رقابة مزدكجة

كاإلمتحانات كالفحكص المينّية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، كالذم جاء بتدابير جديدة الغاية منيا 

إضفاء المركنة كتخفيؼ إجراءات الّتكظيؼ عمى مستكل المؤسسات كاإلدارات العمكمّية، ضّيؽ مف مجاؿ 

الّرقابة التي تقكـ بيا مصالح الكظيؼ العمكمي كغّؿ يدىا عنيا، إذ أصبحت بحؽ رقابة الحقة، كيتجمى ذلؾ 

 الّسابقي الّذكر، 12/194 كالمرسـك رقـ 95/293مف خبلؿ مقارنة ما جاء في المرسكميف، المرسـك رقـ 

 التي نّصت أّف الّطعكف 95/293 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 9نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الماّدة 

المقّدمة مف المترّشحيف غير المقبكليف لممشاركة في المسابقة تقّدـ إلى لجنة الطعف المتككنة مف ممثؿ 

مصالح الكظيفة العمكمّية رئيسا، ممثؿ اإلدارة المعنية، كممثؿ تنتخبو لجنة المستخدميف المنتميف إلى الّسمؾ 

                                                
1

 المتعلق بتحرٌر بعض القرارات ذات الطابع التنظٌمً أو الفردي التً تهم 95/126 من المرسوم التنفٌذي رقم 9 إذ نصت المادة - 

   1995 جكيمية 1وضعٌة الموظفٌن و نشرها على أن سٌران هذا المرسوم ٌكون إبتداء من 
ف كاف قد أسند لممؤسسات كاإلدارات 95/293تتجّمى مظاىر الّرقابة المزدكجة بكضكح مف خبلؿ أحكاـ المرسـك التّنفيذم رقـ - 2 ، كا 

عبلف نتائجيا إال أف كؿ ذلؾ يتـ تحت الّرقابة الّسابقة كالبلحقة لمصالح  جراء المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية كا  العمكمّية فتح كا 
.  الكظيؼ العمكمي
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نبلحظ غيابا كميا  192 /12مف المرسـك التنفيذم رقـ  15أك الّرتبة المقصكدة، إاّل أّنو كبالرجكع إلى الماّدة 

كما يؤكد ىذه الّرقابة البّلحقة التي تجرييا مصالح الكظيفة العمكمّية  ، لممثؿ مصالح الكظيفة العمكمّية

الرقابة كتقييـ اإلجراءات المتعّمقة بتنظيـ المسابقات " المعنكف بػ 12/194الفصؿ الّسادس مف المرسكـ رقـ 

جرائيا ، إذ حّدد ىذا المرسكـ مياـ الّرقابة الخاّصة بالّسمطة المكّمفة بالكظيفة "كاإلمتحانات كالفحكص المينّية كا 

العمكمّية، كعميو يمكف ليذه األخيرة القياـ بالّرقابة كالّتدقيؽ لمكثائؽ بصفة فجائية أك مبرمجة في عيف المكاف، 

لمتأّكد مف مطابقة اإلجراءات كالقرارات المتعّمقة بتنظيـ كسير المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينّية 

عبلف نتائجيا لمتنظيـ المعمكؿ بو، كما نّصت الماّدة  عمى أّنو يعّد باطبل  الذكر  مف المرسكـ الّسابؽ 34كا 

كعديـ األثر كؿ قرار تعييف أك ترقية إذا تبّيف منو عدـ كجكد منصب مالي شاغر مخّصص لمّتكظيؼ أك 

الّترقية، عدـ استيفاء المترّشح المعمف نجاحو االّشركط القانكنية المطمكبة لمتكظيؼ أك الّترقية في الّرتبة المراد 

:  كيترّتب عف ميّمة الّرقابة أك الّتدقيؽ إعداد تقرير يرسؿ إلى ، 1.شغميا

  ،المؤسسة أك اإلدارة العمكمّية المعنية أك الّسمطة الكصية 

 مركز اإلمتحاف أك الّسمطة الكصية عنو. 

كمف األىمية بما كاف أف نشير إلى أّف ممارسة الّرقابة البّلحقة مف طرؼ الكظيفة العمكمّية ال تعني 

غّؿ يدىا تماما، إذ ليا سمطة بعدّية قد تصؿ إلى حّد إلغاء نتائج عمميات الّتكظيؼ الّداخمية منيا كالخارجية، 

متى تبّيف ليا عدـ احتراـ المؤسسة أك اإلدارة المعنّية أك مركز اإلمتحاف إلطار تنظيـ أك إجراءات فتح 

 التنفيذم رقـ  مف المرسكـ33المسابقة كاإلمتحانات المينّية كسيرىا كاإلعبلف عف نتائجيا، كىذا طبقا لممادة 

، أّف الّتحّفظات التي تبدييا مصالح لو التي جاءت تطبيقا لممرسـك 1كلقد نّصت الّتعميمة رقـ  ،12/194

ال تقع   في أجؿ شير ابتداءىاالكظيفة العمكمّية تمـز المؤسسة كاإلدارة المعنية برفع مف تاريخ إخطارىا، كا 

. تحت طائمة إلغاء ىذه المسابقات كاإلمتحانات كالفحكص المينية

كاستكجبت ضركرة تقييـ عمميات الّتسيير الخاّصة بالّتكظيؼ كالّترقية في الكظيفة العمكمّية طبقا 

 أف تقكـ المؤسسات كاإلدارات العمكمّية بإعداد حصائؿ 12/194 مف المرسكـ التّنفيذم رقـ 35ألحكاـ الماّدة 

                                                
. 194/12 مف المرسـك رقـ  34راجع الّمادة - 1
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لعمميات الّتكظيؼ كالّترقية المنجزة بعنكاف السنة المعّينة، كتبّمغ إلى المصالح المركزية أك المحّمية لمّسمطة 

. المكّمفة بالكظيفة العمكمّية

ىذه ىي الّرقابة التي اعتمدىا المشّرع الجزائرم كالتي كانت في البداية عبارة عف تأشيرة سابقة 

، 95/126 المعّدؿ كالمتّمـ، ثـ رقابة الحقة في ظّؿ المرسكـ رقـ 66/145أكجبيا المرسكـ التّنفيذم رقـ 

تشمؿ رقابة سابقة تتمّثؿ في اإلعداد كالمصادقة عمى المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية كأخرل بعدية  

لتنفيذ المخّطط الّسنكم لتسيير المكارد البشرية، ثـ أدخمت عمييا تعديبلت تجعميا أكثر مركنة كذلؾ في ظؿ 

 .إذ أصبحت بحؽ رقابة الحقة 12/194المرسـك رقـ 

كتبقى الّرقابة القضائية سبيؿ يمجأ إليو المترّشح المتضّرر مف القرار اإلدارم الذم مّس بمركزه 

عداـ آثاره القانكنية، كقد صدر بيذا الّشأف عف المحكمة اإلدارية باألغكاط بتاريخ  القانكني لممطالبة بإلغائو كا 

، أطرافو المّدعية 00415/13، رقـ الفيرس 00308/13، قضية رقـ 01، الغرفة رقـ 2013 ديسمبر 18

كالمّدعى عمييا كزارة المالية كالممّثمة بالسيد الكزير كبكاسطة مصالحيا الخارجية ، مديرية أمبلؾ  (ح، ؼ)

نجحت في مسابقة لمّتكظيؼ  (ح، ؼ)ممّخص القضية أف المّدعية ، الدكلة لكالية األغكاط، مديرىا الكالئي 

عمى أساس الّشيادة المعمف عنيا مف قبؿ المّدعى عمييا مديرية أمبلؾ الّدكلة في رتبة مفّتش أمبلؾ الّدكلة، 

كتـّ تنصيبيا كمارست مياّميا بصفة منتظمة لعّدة أشير، ثـ صدر قرار تكقيفيا مف المّدعى عمييا كالذم 

استُند فيو عمى مراسمة الّسيد مفّتش الكظيؼ العمكمي لممّدعى عمييا، جاء فيو إلغاء قرارات الّتعييف لمّناجحيف 

في مسابقة الّتكظيؼ عمى أساس الّشيادة لرتبة مفّتش أمبلؾ الدكلة، حيث قررت المحكمة اإلدارية إلغاء 

. 1القرار المتضّمف إلغاء قرار تعييف المّدعية

كما يمكف استنتاجو بعد إستقراء ىذا القرار أف سمطة  مصالح الكظيفة العمكمية في إلغاء  نتائح المسابقات  

ال يصبح عرضة لمطعف  فيو أماـ القضاء اإلدارم ك إلغاءه  .كارد بشرط أف يككف مؤسس ك مطابؽ لمقانكف كا 

حّدد كيفيات تنظيـ المسابقات  الذم م12/194 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2 فقرة 29 لقد نصت المادة 

جرائوكاالمتحانات عمى أف تبمغ   قكائـ النجاح إلى ، ا  كالفحكص المينّية في المؤسسات كاإلدارات العمكمّية كا 

                                                
  . 132، صفحة 10 أنظر الممحؽ رقـ 1
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 أياـ 7مصالح المركزية أك المحمية التابعة لمسمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية حسب الحالة في أجؿ أقصاه 

عمؿ ابتداء مف تاريخ  تكقيعيا  كمف خبلؿ حيثيات قرار تبيف لنا  احتراـ إدارة  أمبلؾ ليذه األجاؿ   حيث 

 كبمغ لممفتشية الكظيفة العمكمي لكالية األغكاط  بتاريخ 18/10/2012تـ تكقيع محضر قكائـ النجاح بتاريخ 

  22/10/2012  لكف بمغت بو بعد أف نصبت المدعية بمكجب قرار التنصيب المؤرخ في 24/10/2012

، المؤرخة 1لّتعميمة رقـ ضاربة عرض الحائط  لدكر الرقابي البلحؽ لمفتشية الكظيفة العمكمية  كبالتطرؽ ؿ

  التي نصت عمى  أف 12/194تعمؽ بتطبيؽ أحكاـ المرسكـ التّنفيذم رقـ ـ، 2013 فيفرم 20في 

التحفظات التي تسجميا مصالح الكظيفة العمكمية تمـز اإلدارة  كالمؤسسة العمكمية برفعيا في أجؿ أقصاه 

شير كاحد ابتداء مف تاريخ إخطارىا  ،  كاعتبارا  أف مصالح الكظيفة العمكمية لـ تسجؿ أم تحفظ  في قرار 

الحاؿ الشيء الذم يكحي بقبكليا كمكافقتيا عمى  نتائج المسابقة كعميو فإف ىناؾ إىماؿ مف مصالح الكظيفة 

العمكمية يتمثؿ في عدـ تسجيميا أم تحفظ في حينو  إذ لـ تقـ  بالتحقيؽ ك تفحص لمكثائؽ ك تأكد مف 

مطابقتيا لمقانكف ك  لمتنظيـ المعمكؿ بو في ىذا اإلطار ىذا التحقيؽ الذم يعتبر مف صميـ صبلحياتيا 

 السابؽ الذكر فمـ تحتـر اآلجاؿ إذ تـ إلغاء  قرارات 12/194 مف المرسـك التنفيذم رقـ32بمكجب المادة 

 بعد 03/07/2013التعييف الناجحيف في المسابقة عمى أساس الشيادة لرتبة مفتش أمبلؾ الدكلة بتاريخ 

مضي عدة أشير  ، كما يمكف قكلو ك اقتراحو  في ىذا اإلطار كجكب التنسيؽ بيف اإلدارة كمصالح الكظيفة 

العمكمية مف أجؿ إعطاء مصداقية لنتائج المسابقات فقرار التنصيب يككف بعد تبميغ محضر النجاح لمصالح 

الكظيفة العمكمية ىذه األخيرة  التي يجب  أف تميؿ أجؿ لرد عميو سمبا  بتسجيؿ تحفظاتيا التي تعمؿ اإلدارة 

عمى رفعيا في األجاؿ المحددة قانكنا بشير  أك إيجابا لتمكيف اإلدار ة مف مكاصمة إجراءات التنصيب  

فالرقابة البلحقة التي تمارسيا مصالح الكظيفة العمكمية  ال تعني غؿ يدىا تماما  فسمطتيا في إلغاء نتائج 

عمميات التكظيؼ منصكص عمييا قانكنا كيجب عمى مسؤكلي اإلدارات كالمؤسسات اإلدارية مراعاتيا ك عدـ 

 .االستيانة بصبلحيات مصالح الكظيفة العمكمية 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 
  

 -118-  
 

شيدت الوظيفة العمومّية الجزائرية عّدة تحوالت وتطّورات، فمنذ صدور أّول قانون أساسي عام          

، وكذا المرسوم المتعّمق 1978، مرورا بالقانون األساسي العام لمعامل لسنة 1966لموظيفة العمومية سنة 

، وصوال إلى صياغة القانون 1985بالقانون األساسي الّنموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية لسنة 

 وىو القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية، حاولت في كل مرة 2006المعمول بو حاليا الصادر سنة 

إدخال إصالحات عمى نظام التوظيف إستجابة لممتغّيرات الّسياسّية، االجتماعية، واالقتصادية التي فرضت 

. عمى الّدولة الجزائرية مضاعفة اإلىتمام بالوظيفة العمومية عموما وبالّتوظيف خصوصا

ومن خالل بحثنا لموضوع تطّور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، وبعد استعراض 

: مختمف جوانب الموضوع استخمصنا النتائج التالية

تتمّثل مبادئ الّتوظيف التي تبّناىا المشّرع الجزائري، في مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة، وتتجّمى :أوال 

مظاىرىما في مختمف الدساتير الجزائرية، فأصبحا بالتالي مبدأين دستوريين مّما ألزم الّنصوص المنظمة 

إّنما عممت عمى ودستور،  فمم تحد الجزائر عن ىذين المبدأين، اللموظيفة العمومية عمى مسايرة أحكام 

الّتطوير والّتغيير في تطبيقاتيما، الشيء الذي بدا جميا في شروط التوظيف المنصوص عمييا قانونا، وطرق 

.  الّتوظيف وكذا كيفيات التوظيف

تكمن  شروط الّتوظيف في شروط اإلنتماء والوالء، والمتمّثمة في شرط الجنسّية، شرط الخدمة : ثانيا

الوطنية وشرط أن ال يكون قد وقف أثناء الحرب الّتحريرية موقفا مناىضا لمصالح الوطن، إّن أىم تغيير 

، ىذا األخير 66/133 في ظل األمر رقم اشترطتشيده ىذا الشرط يخص شرط الجنسّية الجزائرية، التي 

الذي مّيز بين الجنسّية األصمّية والجنسّية المكتسبة التي إشترط فييا عامين كحد أدنى، ثم أورد عمى ىذه 

القاعدة إستثناءا يخص األشخاص الذين اكتسبوا الجنسّية الجزائرية بمشاركتيم في كفاح الّتحرير الوطني، 

وكذا األشخاص األجانب الذين يعممون في الوظائف العمومّية بشرط حصوليم عمى الجنسّية الجزائرية قبل 

 والذي تطبيقا لممادة الثّانية منو جاء المرسوم 1978، أّما القانون األساسي العام لمعامل لسنة 31/12/1966

  فقد أّكد عمى الجنسّية الجزائرية معتبرا شرط الجنسّية المكتسبة شرطا استثنائيا تمجأ إليو القوانين 85/59رقم 

 المتعّمق بالقانون األساسي العام 06/03األساسية الخاّصة عند الحاجة، وعمى نفس اإلّتجاه استقّر األمر رقم 
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لموظيفة العمومية، وبخصوص شرط أن ال يكون قد وقف أثناء الحرب الّتحريرية موقفا مناىضا لمصالح 

. ، فقد تّم العدول عنو في القوانين الاّلحقة66/133الوطن والذي اشترطو األمر رقم 

أما عن الّشروط األخالقية فتتمّثل في الّتمتع بالحقوق المدنّية، عدم وجود تنافي، حسن الّسيرة 

والّسموك وعدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيا، فإّن أىم ما ورد من تطّور عمى ىذه الّشروط ىو شرط عدم 

أن ال : " عمى4 الفقرة 75، حين نّص في الماّدة 06/03وجود تنافي، الذي استحدث بموجب األمر رقم 

، أّما شرط حسن "تحمل شيادة الّسوابق القضائية مالحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد اإللتحاق بيا

 06/03، أّما األمر رقم 85/59، وحذا حذوه المرسوم رقم 66/133الّسيرة والّسموك فقد نّص عميو األمر رقم 

، 2 في فقرتيا 77فقد استغنى عنو ظاىريا وعّوضو بشرط عدم وجود تنافي، إاّل أّننا نممسو من خالل المادة 

حين اشترط عمى بعض األسالك إجراء تحقيق مسبق، وبخصوص شرط عدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيا  

 أصبح 06/03 وجعمو جوازيا وغير مقّيد بمّدة زمنية، وفي ظّل األمر رقم 66/133فقد تناولو األمر رقم 

. مطمقا ولم تحّدد لو ىو اآلخر مّدة زمنية

تتجسد شروط الكفاءة، في شرط الّسن، شرط الّمياقة البدنّية وشرط المؤىالت المطموبة لإللتحاق 

، وال القانون األساسي العام 66/133بالوظيفة العمومية، فإّن شرط الّسن لم يفصل فيو كاّل من األمر رقم 

، وتِرك أمر تحديد سن الّدخول لموظيفة العمومّية إلى القوانين 85/59لمعامل وال المرسوم التّنفيذي لو رقم 

.  سنة18 جاء بالجديد وفصل في شرط السن وحّدده بـ 06/03األساسية الخاّصة، لكن األمر رقم 

نظام الجزائري لموظيفة العمومية عبر مختمف محطاتو البخصوص طرق الّتوظيف ، تبّنى : ثالثا 

نمطين من الّتوظيف، الّتوظيف الخارجي والّتوظيف الّداخمي، وخّصص لكل منيما طرقا ، فاألصل أن يّتم 

الّتوظيف عن طريق المسابقات، اإلختبارات، اإلمتحانات المينية أّما اإلستثناء فيكمن في الّتوظيف المباشر، 

، 1966حيث تبّنت الجزائر نظام الوظائف المحجوزة في أّول قانون أساسي عام لموظيفة العمومية لسنة 

ويكون ذلك حينما يتعمق األمر بأعضاء جيش الّتحرير الوطني وأعضاء جبية الّتحرير الوطني، وكّرسو 

 المتعّمق بتشغيل المعوقين 82/180، وأفضى صدور المرسوم 1978القانون األساسي العام لمعامل لسنة 

عادة تأىيميم الميني إلى ظيور نوع ثان من الوظائف المحجوزة، إذ تطّرق إلى فئة ذوي اإلحت اجات يوا 
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عاقتيم، أّما المرسوم رقم   فسكت عن منح األولوية 85/59الخاّصة وأوجب تشغيميم في وظائف تتالءم وا 

لتوظيف المجاىدين وذوي حقوقيم ، و كذا حال فئة ذوي اإلحتياجات الخاّصة و نفس المنيج سمكو األمر 

.  لمقوانين األساسية الخاّصةم ، فمم ينّص عمى ىاتين الفئتين  وترك أمر الّنص عميو06/03رقم 

 التوظيف المباشر وأدرجو في حالة  1966 كما اعتمد القانون األساسي لعام لموظيفة العمومية لسنة 

 فقد توّسع المشّرع في التوظيف المباشر، وأضاف عمى 85/59تأسيس  سمك جديد، أّما في ظل المرسوم رقم 

ما سبقو حالتين وىما خرجي مؤسسات الّتكوين المتخّصصة التّابعة لممؤسسات واإلدارات العمومية المعنية 

 فقد كان أكثر موضوعية إذ قّمص من ىذا النوع من التوظيف 06/03وغير التّابعة ليا، لكن األمر رقم 

. وأفرده فقط لممترّشحين المتخرجين من مؤسسات الّتكوين المتخّصصة التّابعة لممؤسسات واإلدارات العمومية 

تخضع كيفيات الّتوظيف لإلجراءات والخطوات المنصوص عمييا في القوانين األساسية : رابعا 

العاّمة لموظيفة العمومية، ولمقوانين األساسية الخاّصة، وكذا المراسيم والتعميمات والمناشير التي تصدر عن 

المديرية العاّمة لموظيفة العمومية، والتعميمات الصادرة عن رئيس الحكومة سابقا أو الوزير األّول، حيث أّن 

مخالفة أحد ىذه اإلجراءات سيؤدي حتما إلى إلغاء المسابقات واإلختبارات واإلمتحانات المينية التي قامت 

بيا اإلدارة المعنية، فتقييد التوظيف بنّص قانوني يقمل من السموكيات اإلنتيازية لبعض مديري المؤسسات  

.       واإلدارا ت العمومية

عرفت ىذه الكيفيات تطّورا من حيث محاولة إضفاء مرونة عمى إجراءات الّتوظيف، ويتعمق األمر 

بتقميص آجال ىذه اإلجراءات، وكذا تنوع وسائل اإلعالن عن افتتاح المسابقات التي تكون عن طريق مختمف 

، وكذا تبميغ المترّشحين المقبولين وغير المقبولين وتبميغيم  (...صحافة مكتوبة، إلصاق، أنترنت)الوسائل 

البريد المضمون )أيضا بتاريخ اإلمتحان أو المقابمة، ويكون إعالن الّنتائج الّنيائية بمختمف الوسائل المتاحة 

. (...، اإللصاق عمى مستوى المؤسسة واإلدارة المعنيةsmsالبريد اإللكتروني، الياتف، رسالة قصيرة 

تمارس مصالح الوظيف العمومية  الرقابة الخارجية  عمى اإلدارات والمؤسسات العمومية : خامسا 

أي مراقبة المشروعية، فيي األخرى عرفت نقمة نوعية، من تأشيرة سابقة إلى مخّطط سنوي لتسيير الموارد 

. البشرية، أي من رقابة سابقة إلى رقابة الحقة 
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وعمى ما تقّدم فإّن التوظيف في الجزائر مازال يشكو من عّدة نقائص، مثاليا ما يعاب عمى مسابقات 

التوظيف التي ال يمكن اعتبارىا الفاصل الوحيد التي يحّدد لنا بصفة دقيقة كفاءة المترّشح، وبالتالي ال تكشف 

لنا عن الكفاءات الحقيقية، وىذا ما يجعميا ال تستجيب لمتطمبات الوظيفة وال لطموحات اإلدارة، فرغم 

 الذي جعل 06/03االصالحات التي اعتمدت خصوصا تمك التي جاء بيا القانون الحالي لموظيفة العمومية 

نظام التوظيف أكثر تجسيدا لمبدأي المساواة والجدارة، إال أّنو يبقى غير كاف، فبدون موّظف  كفء تظل  

اإلدارة  ميما أحسنوا  وضع نظميا عاجزة عن تحقيق أىدافيا، وال جدوى من مبدأ مساواة وال مبدأ الجدارة 

دون تكوين متواصل يرافق المسارات المينية لمموّظف، فاختيار األجدر ومّده بتكوين متواصل قد يقضي عمى 

.  أخطر المشاكل التي تواجو اإلدارة وىي الفساد إداري

وصفوة القول أننا حاولنا من خالل ىذا البحث المتواضع معالجة موضوع تطّور نظام الوظيفة العمومية في 

مجال التوظيف في الجزائر في حدود الّتساؤل التي أدرجناه في المقّدمة، وحسب المعطيات التي استطعنا 

جمعيا، إال أننا ال نجزم أننا أحطنا بكل جوانب الموضوع وأبعاده، لكن الشيء األكيد أننا بذلنا فيو قصارة 

. جيدنا متمنين أن يكون ىذا إثراءا لممكتبة الجامعية، ونسأل اهلل تعالى التوفيق

 تّمت بحمد اهلل
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 ةــــالشعبً ةـــــالدٌمقراطً ةـــــالجزائري ةـــــالجمهوري

 

 المعنٌة اإلدارة أو المؤسسة تحدٌد

 

 .....................................رقم مقرر أو قرار

 أساس على مسابقة فتح ٌتضمن.. .................فً مؤرخ

 ...........................برتبة لإللتحاق اإلختبارات

 

 التعٌٌن، صالحٌات لها التً السلطة تحدٌد

 

 إستعمال تعمٌم المتضمن والمتمم، المعدل ،1991 ٌناٌر 15 فً المؤرخ 05 ـ 91 رقم القانون بموجب -

 العربٌة، اللؽة
 نشر و بإعداد المتعلق والمتمم، المعدل 1966 جوان 02 فً المؤرخ 145 ـ 66 رقم المرسوم بمقتضى -

 الموظفٌن، وضعٌة تخص التً الفردي و التنظٌمً الطابع ذات العقود بعض
 النموذجً األساسً القانون المتضمن و 1985 مارس 23 فً المؤرخ 59 ـ 85 رقم المرسوم بمقتضى -

 العمومٌة، اإلدارات و المؤسسات لعمال
 القانون والمتضمن... ................. ..فً المؤرخ...... ...............رقم التنفٌذي المرسوم بمقتضى -

 ،(المعنً لقطاع تحدٌد )ألسالك التابعٌن بالعمال الخاص األساسً
 التسٌٌر و التعٌٌن بسلطة المتعلق و 1990 مارس 27 فً المؤرخ 99 ـ 90 رقم المرسوم بمقتضى -

 ذات العمومٌة المؤسسات كذا و والبلدٌات للوالٌات المركزٌة اإلدارات أعوان و موظفً إزاء اإلداري
 لها، التابعة اإلداري الطابع

 من 36 و المتضمن تطبٌق المادة 1994 مارس 07 المؤرخ فً 61-94بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  -

 ،1991 سبتمبر 14 المؤرخ فً 16-91القانون رقم 
 المتعلق بإنشاء النشرات 1995 مارس 13 المؤرخ فً 132-95بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  -

 الرسمٌة للمؤسسات واإلدارات العمومٌة،
 المتعلق بكٌفٌات تنظٌم 1995 سبتمبر 30 المؤرخ فً 293-95بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   -

 المسابقات و االمتحانات و االختبارات المهنٌة لدى المؤسسات و اإلدارات العمومٌة،
المحدد إطار تنظٌم المسابقات ...................... بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -

اإلشارة إلى القطاع )........................ واإلمتحانات المهنٌة لإللتحاق بمختلؾ األسالك التابعة 
 ،(المعنً

والمحدد لقائمة المؤسسات ............................. تضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً قبم -
العمومٌة ذات التكوٌن المتخصص المؤهلة لتنظٌم المسابقات على أساس االختبارات، اإلمتحانات 

اإلشارة إلى القطاع  )............................ واإلختبارات المهنٌة لإللتحاق باألسالك التابعة لـ
 ،(المعنً
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والمحدد لبرامج المسابقات .............................. بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -
................... على أساس اإلختبارات، اإلمتحانات واإلختبارات المهنٌة لإللتحاق باألسالك التابعة لـ 

 ،  (اإلشارة إلى القطاع المعنً)
 المحدد لمبالػ حقوق المشاركة فً 2000 أوت 28بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ فً  -

 .المسابقات لإللتحاق باألسالك التابعة للمؤسسات واإلدارات العمومٌة

 

 ٌـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

 ٌحدد هذا القرار أو المقرر كٌفٌات فتح مسابقة على أساس اإلختبارات لإللتحاق بسلك :1المادة 

 ......................................................رتبة ................................................. 

طبقا لمخطط  (منصبا مالٌا  ).............................  ٌحدد على المناصب المطلوب شؽلها بـ :2المادة 

 ، (السنة الجارٌة )................................. تسٌٌر الموارد البشرٌة للسنة المالٌة 

..................  رتبة......................  تفتح المسابقة على أساس اإلختبارات لإللتحاق بسلك :3المادة 

تحدٌد السٌما الشهادات أو المؤهالت المشترطة  )................................... للمترشحٌن الحائزٌن على 
 . (فً القانون األساسً الخاص المشار إلٌه أعاله

 ٌوما ابتداء من تارٌخ 45 ٌحدد تارٌخ إختتام التسجٌالت فً المسابقة على أساس اإلختبارات بــ :4المادة 

 . اإلشهار عن المسابقة

 . (تحدٌد مكان اإلٌداع )........................ فً /  ٌرسل أو ٌودع ملؾ الترشح إلى :5المادة 

ذكر الوثائق المقررة فً التعلٌمة الوزارٌة المشتركة  )ٌنبؽً أن ٌشتمل ملؾ الترشح على الوثائق التالٌة  -
 ،(المذكورة أعاله  ......... رقم 

 :  تحدد قائمة المترشحٌن المقبولٌن للمشاركة فً المسابقة على أساس االختبارات لجنة تتشكل من:6المادة 

 ممثل عن السلطة التً لها صالحٌات التعٌٌن، -
 .ممثل عن اللجنة المتساوٌة األعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنٌة -

 ٌمكن للمترشح ؼٌر المقبول للمشاركة فً المسابقة المذكورة سالفا أن ٌقدم طعنا فً اجل أقصاه :7المادة 

 .  أٌام قبل التارٌخ المقرر إلجراء المسابقة10

 : تشتمل المسابقة على اإلختبارات التالٌة:8المادة 

 القرار فً محدد هو كماتحدٌد اإلختبارات، مدتها، معامالتها، النقطة اإلقصائٌة المتعلقة بكل واحدة منها  -
 إلٌه المشار المهنٌة اإلمتحانات و المسابقات تنظٌم إطار المحدد.......... فً المؤرخ المشترك الوزاري

 .أعاله

 اإلستحقاق، درجة حسب اإلختبارات أساس على المسابقة فً الناجحٌن المترشحٌن قائمة تحدد :9 المادة

   :من تتشكل لجنة

 ،(رئٌسا )قانونا المؤهل ممثلها أو الوصٌة السلطة أو التعٌٌن صالحٌات لها التً السلطة -
 ،(واضع )العمومٌة بالوظٌفة المكلفة السلطة عن ممثل -
 (.عضوا )المعنٌة الرتبة أو السلك إزاء المختصة األعضاء المتساوٌة اللجنة عن ممثل -
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 ٌعٌن المترشحون الناجحون فً المسابقة على أساس اإلختبارات بصفة متربصٌن وٌعٌنون :10المادة 
حسب إحتٌاجات المصلحة أو ٌتابعون تكوٌنا متخصصا منصوص علٌه فً القوانٌن األساسٌة الخاصة 

. باألسالك أو الرتب المستقبلة

 كل مترشح  لم ٌلتحق بالمنصب الذي إستفاد منه، فً أجل شهر، إبتداءا من تارٌخ تبلٌؽه بقرار :11المادة 
 .التعٌٌن أو مكان متابعة التكوٌن ٌفقد المنصب الذي إستفاد منه

 ٌسري مفعول هذا القرار أو المقرر إبتداءا من تارٌخ التوقٌع علٌه وٌنشر فً النشرة الرسمٌة :12المادة 
 .للمؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة

........................  حرر فً

 اإلمضاء

 (تحدٌد السلطة المؤهلة)
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 تسمٌة المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة 

............مؤرخ فً ...........نموذج قرار أو مقرر رقم   

.........رتبة .......ٌتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك   

 تحدٌد السلطة التً لها صالحٌة التعٌٌن
   ٌونٌو سنة  02  الموافق 1386  صفر عام 12  مؤرخ فً  145-66بمقتضى المرسوم رقم   -   

 ، ٌتعلق بتحرٌر و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظٌمً أو الفردي التً تهم وضعٌة        1966     

       الموظفٌن ،           
 مارس          27 الموافق 1410 مؤرخ فً أول رمضان عام 99- 90بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

 ٌتعلق بسلطة التعٌٌن ،و التسٌٌر اإلداري ،بالنسبة للموظفٌن و أعوان اإلدارة المركزٌة       1990     سنة 

      و الوالٌات و البلدٌات و المؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري ،
 ماٌو          13 الموافق 1415 ذي الحجة عام 13 مؤرخ فً 132-95بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

  ،المتعلق بإحداث نشرات رسمٌة للمؤسسات و اإلدارات العمومٌة ،1995     سنة 
،المتضمن القانون األساسً         ........الموافق ...... مؤرخ فً ..... بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

،(تحدٌد القطاع المعنً)    خاص بالموظفٌن المنتمٌن ألسالك   
           25 الموافق 1433 جمادي الثانٌة عام 03 مؤرخ فً 194-12بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

، المحدد لكٌفٌات تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة فً                  2012    أفرٌل سنة 

     المؤسسات و اإلدارات العمومٌة و إجرائها ،
المحدد إلطار تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و                ...... بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ فً   - 

 المؤرخ فً        7، و فً حالة عدم وجوده ذكر المنشور رقم  (تحدٌد القطاع المعنً)    الفحوص المهنٌة 

 المتعلق بمعاٌٌر االنتقاء فً المسابقات على أساس الشهادة للتوظٌؾ فً الرتب          2011 أفرٌل 28    

     الوظٌفة العمومٌة ،
المتضمن توزٌع المناصب المالٌة أو                 ...... المؤرخ فً ..... رقم  (المقرر)بمقتضى القرار   - 

........    المخطط السنوي لتسٌٌر الموارد البشرٌة بعنوان السنة المالٌة   

 ٌقــرر
إلى تحدٌد كٌفٌات فتح المسابقة على أساس الشهادات          (أو المقرر)ٌهدؾ هذا القرار : المادة األولى   

.......... رتبة ..........   لإللتحاق بسلك   
          (أو المقرر)منصبا مالٌا طبقا للقرار  ......... ٌحدد عدد المناصب المطلوب شؽلها بــــ  : 2المادة    
......المشار إلٌه أعاله أو المخطط السنوي لتسٌٌر الموارد البشرٌة لسنة ..... المؤرخ فً .....رقم      
......للمترشحٌن الحائزٌن ...........تفتح المسابقة على أساس الشهادات لاللتحاق  برتبة  : 3 المادة     

تحدٌد الشهادات و المؤهالت حسب التخصصات المنصوص علٌها فً القانون األساسً الخاص          )   

   .(   المشار إلٌه أعاله
 المذكورة أعاله ، ٌتم          3فضال عن الشهادات أو المؤهالت المنصوص علٌها فً المادة  : 4   المادة 

ذكر المعاٌٌر             ):    انتقاء المترشحٌن فً المسابقة على أساس الشهادات على ضوء المعاٌٌر اآلتٌة 

 المحددة فً القرار الوزاري المحدد إلطار تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة و فً          
 المذكور          2011 أفرٌل 28 المؤرخ فً 7    حالة عدم وجود ذكر المعاٌٌر المحددة فً المنشور رقم 

      .(    أعاله
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 ٌوما ابتداء من تارٌخ  ..... ٌحدد أجل التسجٌالت فً المسابقة على أساس الشهادات بــــ : 5المادة    

 .صدور أول إشهار فً الصحافة المكتوبة ، أو اإللصاق على مستوى وكاالت التشؽٌل ، حسب الحالة    
   بإمكان المترشحٌن ؼٌر المقبولٌن للمشاركة فً المسابقة على أساس الشهادات ، تقدٌم          : 6المادة   
   طعن لدى السلطـة التً لها صالحٌة التعٌٌن البت فً هذا الطعـن و الـرد على المعنٌٌن  قبل                
 .أٌام عمل على األقل من تارٌخ إجراء هذه المسابقة  (5)خمسة    

 ذكر )ابتداء من تارٌخ التوقٌع علٌه و ٌنشر فً (أو المقرر )ٌسري مفعول هذا القرار  : 7المادة   

 .(النشرة الرسمٌة ،سجل القرارات اإلدارٌة : وسٌلة النشر   
                                                                                                                                                                                                        

...........                                 حرر فً   
                  

                                              اإلمضاء
     

    (تحدٌد السلطة المؤهلة)                                             
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 نموذج إعالن عن التوظٌف

للتوظٌؾ فً الرتب  (ات)عن فتح مسابقة  (تسمٌة المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة)........  تعلن 

:المبٌنة أدناه   

 
 شروط
 أخرى

 

 

 
 مكان

(*)التعٌٌن  

 عدد
المناصب 

 المالٌة
 المفتوحة

 
التخصص 
 المطلوب

 
 شروط اإللتحاق 

 

 
 نمط التوظٌف 

 
 الرتبة 

       
 
 

 
 

:ٌجب أن ٌحتوي ملف الترشح على الوثائق التالٌة   

ذكر الوثائق المحددة فً القرار الوزاري المحدد إلطار تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص -     

المؤرخة ...... و فً حالة عدم وجود ذكر الوثائق المجددة فً التعلٌمةرقم(تحدٌد القطاع المعنً)المهنٌة 

 المحدد 2012 أفرٌل 25 المؤرخ فً 12/194المتعلقة بتطبٌق أحكام المرسوم التنفٌذي رقم ........فً

 لكٌفٌات تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة فً المؤسسات و اإلدارات العمومٌة و إجرائها 

: تحدٌد آجال التسجٌالت و إٌداع الملفات   

 إٌداع أو إرسال (عنوان)تحدٌد فترة التسجٌالت وفق قرار أو المقرر فتح عملٌة التوظٌؾ و كذا مكان - 

.ملفات الترشح   

:مالحظة  

.ال تؤخذ بعٌن اعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج أجل التسجٌالت-   

. فً حالة المناصب المالٌة على المصالح الخارجة للمؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة: (*)  
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 

 استمارة معلومات للمشاركة فً مسابقة على أساس 

...........االختبارات لإللتحاق برتبة   

 

 إطار خاص باإلدارة المنظمة للمسابقة 
........تسمٌة المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المنظمة للمسابقة   

..................................                     (إٌداع الملؾ)تارٌخ التسجٌل : ...............رقم التسجٌل
                   

 

 

  اإلسم :..............................................اللقب................................................: 

  (ة)إبن.....................................................................................................: 

  تارٌخ االزدٌاد............................................................................................: 

  مكان اإلزدٌاد.............................................................................................: 

  الجنسٌة....................................................................................................: 

 نعم           ال         عدد األوالد           (ة)الوشعٌة العائلٌة ، متزوج  

  نعم           ال         :  هل لك صفة ذوي الحقوق الشهٌد 

  نعم           ال       أذكر طبٌعة اإلعاقة : :  هل أنت من ذوي االحتٌاجات الخاصة..............: 

  الوالٌة :.........................................البلدٌة : مكان اإلقامة..................................: 

  العنوان....................................................................................................: 

  رقم الهاتؾ................................................................................................: 

  ًعنوان البرٌد اإللكترون.................................................................................: 

  مؤدى         معفى          مؤجل        مسجل  :الوضعٌة اتجاه الخدمة الوطنٌة 

  تارٌخ اإلصدار :...........................الرقم : مرجع الوثٌقة.......................................: 
 

 *المتحصل علٌه (أو المؤهل)معلومات حول الشهادة - 2

  تسمٌة الشهادة.............................................................................................: 

 ............................................التخصص:.............................................الشعبة - 

 ...........................رقم  :..............................(أو المؤهل)تارٌخ الحصول على الشهادة      -  

 ....../...../....... إلى...../...... من : .............................مدة التكوٌن للحصول على الشهادة      - 

 :..................................................................................المؤسسة المسلمة للشهادة      - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أذكر المعلومات الخاصة بالشهادة المطلوبة للمشاركة فً المسابقة -* 

 المعلومات الشخصٌة - 1

 الشخصٌة 

 

 الصورة



 المالحق
 

 

 

 

  تسمٌة الوظٌفة أو الرتبة المشؽولة عند تارٌخ الترشح للمسابقة....................................... : 

 : ..........................................................................................تارٌخ أول تعٌٌن -   

 :....................................................تارٌخ التعٌٌن فً الرتبة أو المنصب المشؽول حالٌا -   

 :.....................................................................................................الصنؾ -   

 :.....................................................................................................الدرجة -   

  التارٌخ: ..........الرقم: مرجع موافقة الهٌئة المستخدمة لمشاركة المترشح فً المسابقة............. 

 :.......................................................................السلطة التً لها صالحٌة اإلمضاء -   

 : .............................................................................................عنوان اإلدارة -   

 :............................البرٌد اإللكترونً:......................فاكس:.........................الهاتؾ-   

 

         أنا الممضً أدناه أصرح بشرفً بصحة المعلومات المبٌنة فً هذه الوثٌقة و أتحمل كل تبعات 

 .    عدم صحة أو دقة المعلومات بما فً ذلك إلؽاء نجاحً فً المسابقة 

 

                                                                             إمضاء المعنً 
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 تسمٌة مركز اإلمتحان 

 

 الّنظام الّداخلً النموذجً

         إن قواعد هذا النظام الداخلً النموذجً مستوحات من أحكام المرسوم التنفٌذي                                

 المتعلق بكٌفٌات تنظٌم المسابقات        2012 أفرٌل 25 المؤرخ فً 194-12رقم 

 .واالمتحانات و الفحوص االمهنٌة فً المؤسسات و االدارات العمومٌة و إجرائها 

       ٌتعٌن على المترشحٌن للمسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة و                     

كذا مراقبً و مسؤولٌقاعات االمتحان و المالحطٌن المعٌنٌن من طرؾ                 

المؤسسات و اإلدارات العمومٌة لحضور سٌر هذه المسابقات ،احترام هذه                    

 .القواعد احتراما صارما 

I.                   القواعد العامة المتعلقة بتنظٌم إختبارات القبول للمسابقات و االمتحانات

 والفحوص المهنٌة.........

 :االلتحاق بقاعة االمتحان  - أ

 .ٌجب على كل مترشح الحضور فً الٌوم و المكان المحددٌن فً استدعائه -1

على المترشحٌن الحضور إلى مكان إجراء المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنٌة،  -2

 . دقٌقة على األقل، قبل انطالق اإلختبارات(30)

 ال ٌسمح للمترشحٌن الذٌن حضروا أثناء توزٌع المواضٌع بالدخول إلى قاعة        -3

  اإلمتحان، ٌتخذ قرار المنع من الدخول، مهما كان سبب التأخر، من طرؾ

 . رئٌس المركز أو مسؤول القاعة

 ٌقتصر اإللتحاق بقاعات االمتحان على المترشحٌن والحراس والمالحظٌن -4

 . المعٌنٌن من قبل المؤسسات و االدارات العمومٌة المعنٌة، فقط

 ٌجب أن ٌكون بحوزة المترشحٌن استدعاءهم وكذا وثٌقة الهوٌة سارٌة المفعول -5

 ٌجب وضع الوثائق  (بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، جواز السفر، رخصة السٌاقة)

 على الطاولة، بعد الدخول إلى قاعة اإلمتحان 

 ٌجب على االلمراقبٌن والمالحظٌن المعنٌٌن من طرؾ المؤسسات واإلدارات -6

 العمومٌة حمل شارة تبٌن وظٌفتهم طٌلة مدة سٌر المسابقة أو اإلمتحان أو

 .الفحص المهنً

 ٌجب على المترشحٌن ؼلق هواتفهم النقالة وإٌداع جمٌع مستلزماتهم فً المكان -7

 .المخصص لذلك، من قبل مراقب قاعة اإلمتحان

 ٌجب على المترشح االلتزام بالمكان المخصص له، وٌمكن لمسؤول القاعة، عند  -8

 .الضرورة، تؽٌٌر مكان جلوس المترشح

 :الهندام والسلوك - ب
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 ٌجب على المترشحٌن ارتداء لباس الئق ومحترم و التحلً بسلوك رصٌن وجّدي -1

 . وتجنب كل فعل من شأنه اإلخالل بالسٌر الحسن لإلختبارات

 ٌمكن لرئٌس مركز اإلمتحان أو مسؤول القاعة طرد أّي مترشح ذا هندام أوسلوك -2

 ، من شأنه عرقلة سٌر اإلختبارات

 :التحقق من هوٌة المترشحٌن - ج

 عند بداٌة كل اختبار، ٌتحقق المراقبون من هوٌة كل مترشح، بواسطة

 بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، جواز السفر أو) االستدعاء ووثٌقة الهوٌة سارٌة المفعول 

 .(رخصة السٌاقة

 :إجراء اإلمتحان - د

 .ٌعتبر الشروع فً قراءة أو توزٌع موضوع اإلختبار، مؤشرا لبداٌة اإلمتحان -1

 ٌجب إظهار بوضوح فً المواضٌع الموزعة، طبٌعة اإلختبار، مدته، نمط المسابقة -2

 ، وعند اإلقتضاء،(على أساس اإلختبارات، االمتحانات أو الفحوص المهنٌة)

 على المترشحٌن التأكد من مطابقة الموضوع المسلّم لهم مع. تخصص المسابقة

 .اإلختبار الذي ٌمتحنون فٌه

 ٌطلب مسؤول قاعة اإلمتحان شفهٌا من المترشحٌن التأكد من عدد الصفحات -3

 . الخاصة بموضوع االختبار والإبالغ عن أي خطأ مطبعً

 ٌمنع على المترشحٌن، طٌلة مدة االختبارات، االتصال فٌما بٌنهم بأي شكل من -4

 . األشكال، وتبادل أو استعمال الوثائق ؼٌر المرّخص بها

 ٌضمن. ال ٌسمح للمترشحٌن التنقل أو مؽادرة القاعة إال بإذن مسبق من المراقب -5

 . المراقبون توزٌع األوراق اإلضافٌة، عند طلب المترشحٌن ذلك، برفع الٌد

 ال ٌسمح للمترشحٌن وضع على طاولة االمتحان سوى األدوات المذكورة فً -6

 أداة الكتابة، شباكة،) القائمة المبلؽة إلٌهم فً اإلستدعاء، حسب طبٌعة االختبار 

 .، ووثٌقة الهوٌة واالستدعاء(.. مسطرة، اآللة الحاسبة

 بالنسبة لإلختبارات التً تستوجب استعمال اآللة الحاسبة، فإّنه ال ٌسمح للمترشح  -7

 استعمال إالّ آلة حاسبة واحدة، ؼٌر أّنه بإمكانه، فً حالة تعطلها، استبدالها

 .بأخرى

 ٌسمح للمترشح الذي قرر التخلً عن المسابقة بمؽادرة قاعة االمتحان، شرٌطة -8

 .إمضائه على ورقة الحضور وإرجاعه ورقة االمتحان

 .ٌمنع التدخٌن داخل قاعات االمتحان -9

 : احترام قواعد السرٌة- هـ 

 كل لون . فقط (أسود أو أزرق)ٌجب على المترشحٌن الكتابة بقلم من نفس اللّون  -1

 آخر، ٌعتبر كعالمة ممٌزة من طرؾ لجنة التصحٌح وٌؤدي إلى منح عالمة

 .الصفر فً المادة المعنٌة
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ٌتعٌن على المترشحٌن ملء وإمضاء اإلطار الموجود بالجزء األعلى لورقة اإلمتحان، وذلك  -2

 .وتارٌخ ازدٌادهم ورقم تسجلٌهم (باللؽة العربٌة والفرنسٌة)بكتابة اسمهم ولقبهم 

باستثاء هذه المعلومات، فإنه ٌجب االلتزام بسرٌة األوراق وعدم احتوائها على أي اسم، لقب،  -3

إمضاء، رمز، عالمة، األحرؾ األولى، رقم أو أي مؤشر آخر لٌست له صلة بموضوع 

 .االختبار

ٌسهر رئٌس مكتب اإلمتحان والمراقبون على احترام قاعدة السرٌة، وبإمكان لجنة التصحٌح أن  -4

 .تقرر إلؽاء ورقة االمتحان المعنٌة، فً حال اإلشارة إلى وجود عالمة ممٌزة بها

 :خروج المترشحٌن - و

بالنسبة لالمتحانات الكتابٌة التً ال  (للمرحاض، الخروج المسبق)ال ٌسمح بالخروج من القاعة  -1

 .تفوق مدتها ساعة، إال بالموافقة المسبقة لمسؤول قاعة اإلمتحان

ٌسمح بالخروج المسبق للمترشحٌن، فً االختبارات التً تفوق مدتها ساعة، شرٌطة تسلٌم ورقة  -2

 .أو بعد إمضائه على ورقة الحضور/االمتحان و

وتتم مرافقتهم بأحد . ٌمكن لمترشحٌن الذهاب إلى المراحٌض، خالل االختبارات وذلك برفع الٌد -3

 .المراقبٌن الحاضرٌن

أو بعد إمضائه على ورقة / ٌعتبر نهائٌا، كل خروج بعد تسلٌم المترشح ورقة االمتحان و -4

 .الحضور

 :تسلٌم األوراق - ي

ٌخطر المترشحون بانتهاء المدة القانونٌة لالختبار، وٌطلب منهم التوقؾ عن الكتابة وتسلٌم ورقة  -1

ٌسجل اسم كل مترشح ٌواصل الكتابة بعد هذا اإلخطار، فً محضر، وقد ٌؤدي ذلك . االمتحان

 .إلى ؼمكانٌة إلؽاء ورقته من قبل لجنة التصحٌح

 .ٌجب على المترشح اإلمضاء على ورقة الحضور بعد إرجاعه لورقة االختبار -2

 .كل مترشح لم ٌمض على ورقة الحضور ٌعتبر كمن لم ٌرجع ورقة االختبار

ٌجب على المترشحٌن الذٌن استعملوا عّدة أوراق، إدراجها داخل ورقة االمتحان األصلٌة،  -3

 .وتشبٌكها جمٌعا

ٌجب على المترشحٌن الذٌن استعملوا عّدة أوراق، من قبل مراقب القاعة، بعد التأكد من هوٌة  -4

 .المترشح

 .ال ُترّد األوراق المسوّدة وال ٌمكن أن تكون مَحلَّ تصحٌح -5

 

II.  القواعد العامة المتعلقة بإجراء االختبارات الشفهٌة للمسابقة أو االمتحان أو 

 :الفحص المهنً
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 :التأكد من هوٌة المترشحٌن - أ

 ٌتعٌن على المراقبٌن التأكد من هوٌة كل مترشح، عند بداٌة كل اختبار، من 

 بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة، جواز السفر )خالل االستدعاء ووثٌقة الهوٌة سارٌة المفعول 

 .(أو رخصة السٌاقة

 :الهندام والسلوك - ب

 ٌجب على المترشحٌن ارتداء لباس الئق ومحترم والتحلً بسلوك رصٌن وجّدي -1

 .وتجنب كل فعل من شأنه اإلخالل بالسٌر الحسن لالختبارات

 ٌمكن لرئٌس المركز أو مسؤول القاعة طرد أّي مترشح ذا هندام أو سلوك من -2

 .شأنه عرقلة سٌر االختبارات

 .على المترشح انتظار دوره بصمت إلى ؼاٌة مقابلة اللجنة -3

 :إجراء االختبار الشفهً - ج

 ٌتم استدعاء المترشحٌن لسحب األسئلة، حسب طبٌعة االختبار الذي ٌحتوي على -1

 تتم عملٌة سحب األسئلة إما أمام اللجنة.  سؤال أو عدة أسئلة أو على وثائق

 .أو الممتحنٌن أو أمام المراقبٌن

 ٌمنع على المترشحٌن منعا باتا، خالل االختبار الشفهً، وعند االقتضاء، خالل -2

  التحضٌر األولً، االتصال فٌما بٌنهم واستعمال وثائق وأوراق مسودة، ؼٌر

 .تلك التً منحت لهم من قبل السلطة المنظمة

 .ٌجب على المترشحٌن إرجاع أوراق األسئلة، عند نهاٌة االختبار -3

III. الغش: 

 .تفادٌا للؽش، ٌمنع تبادل الوثائق أو األوراق أو اآللة الحاسبة بٌن المترشحٌن -1

 ٌؤدي كل ؼش أو محاولة ؼش إلى الطرد الفوري والنهائً للمترشح المتورط، -2

 بعد إعداد محضر ٌتضمن الوقائع التً تمت معاٌنتها من طرؾ مسؤول قاعة

 .االمتحان

 إذا كانت للمترشح المتسب فً الؽش صفة الموظؾ، ٌجب على رئٌس المركز -3

 .إخطار الهٌئة المستخدمة له، للشروع فً متابعته تأدٌبٌا

IV.  الفئات ذوي اإلحتٌاجات)أحكام خاصة تطبق على المترشحٌن المعوقٌن 

 :( الخاصة

 ٌمكن لرئٌس مركز اإلمتحان، بناء على طلب كتابً مسبق لمؤسسة أو اإلدارة

 المعنٌة، السماح للمترشحٌن المعوقٌن االستفادة من المساعدة إلجراء االختبارات

 .الخاصة بالمسابقة أو االمتحان أو االختبار المهنً
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V. قواعد تتعلق بحضور المالحظٌن على مستوى مركز االمتحان: 

 ٌمكن للمالحظٌن المعٌنٌن من طرؾ المؤسسات واإلدرات العمومٌة المعنٌة، -1

 وتحت سلطة رئٌس مركز االمتحان، حضور سٌر المسابقات أو االمتحانات أو

 :الفحوص المهنٌة

 .حضور سٌر االختبارات على مستوى قاعات االمتحان -

 معاٌنة إلصاق قوائم المترشحٌن المقبولٌن للمشاركة فً االمتحانات -

 .والفحوص المهنٌة

 .معاٌنة إلصاق قوائم حراس قاعات االمتحان -

 على المالحظٌن تسجٌل فً الدفتر الخاص الموضوع تحت تصرفهم والذي ٌفتح -2

 لهذا الؽرض من طرؾ رئٌس مركز االمتحان، أي إخالل أو فعل قد ٌمس بمصداقٌة

 .وشرعٌة سٌر المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص المهنٌة

VI.  قواعد تتعلق بإعالم المترشحٌن بنتائج المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص 

 :  المهنٌة

 تنشر قائمة المترشحٌن المقبولٌن فً المسابقات أو االمتحانات أو الفحوص -1

 المهنٌة أو المقبولٌن نهائٌا، عن طرٌق اإللصاق على مستوى أماكن مركز

 .االمتحان أو على موقع اإلنترنت للمركز، عند االقتضاء

 .تعلن النتائج أو تنشر وفق ترتٌب أبجدي -2

VII. كٌفٌات اإلعالم: 

 ٌتم إعالم المؤسسات واإلدارات العمومٌة وكذا المترشحٌن للمسابقات

 واالمتحانات والفحوص المهنٌة، بهذا النظام الداخلً المتعلق بالمسابقات

 :واالمتحانات والفحوص المهنٌة عن طرٌق

 .اإلشهار فً موقع اإلنترنت لمركز االمتحان -

 .اإللصاق على مستوى مركز االمتحان -

 ٌمكن لرئٌس المركز، عند الضرورة، وبالنظر إلى طبٌعة االمتحانات وشروط

 .إجراء المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنٌة، إدراج قواعد وتدابٌر أخرى
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 الجمهـــــــــــــــورٌة الجـــــــــــــــزائرٌة الـــــــــــــــدٌمقراطٌة الشـــــــــــــــــــعبٌة

رئاسة الجمهورٌة  

األمانة العامة للحكومة 

المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة 

الشهادة   ٌتعلق بمعاٌٌر اإلنتقاء فً المسابقات على أساس 2011 أفرٌل 24 مؤرخ فً 7منشور رقم 

للتوظٌف فً رتب الوظٌفة العمومٌة 

 ........................................

السٌدات والسادة المسؤولون المكلفون بتسٌٌر الموارد البشرٌة فً المؤسسات واإلدارات  -

العمومٌة 

السٌدة و السادة رؤساء مفتشٌات الوظٌفة العمومٌة  -

 للسٌد الوزٌر األول والمتعلقة بإضفاء المرونة 2011 أفرٌل 11 المؤرخة فً 1تطبٌقا للتعلٌمة رقم 

على إجراءات التوظٌؾ بعنوان الوظٌفة العمومٌة، ٌهدؾ هذا المنشور إلى تحدٌد معاٌٌر انتقاء المترشحٌن 

. فً المسابقات على أساس الشهادة لإللتحاق بمختلؾ رتب الموظفٌن

I. معاٌٌـــــر اإلنتقـــاء 

: ٌتم تقٌٌم وانتقاء المترشحٌن فً المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعاٌٌر اآلتٌة

 مالءمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح لمتطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها؛ -1

 التكوٌن المكمل للشهادة المطلوبة فً نفس التخصص؛ -2

 األشؽال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح؛ فً نفس تخصصه؛ -3

 الخبرة المهنٌة المكتسبة من قبل المترشح؛ -4

 تارٌخ الحصول على الشهادة؛ -5

 .نتٌجة المقابلة مع لجنة اإلنتقاء -6

II. تنقٌــــط معاٌٌــــر اإلنتقـــــاء 

 20 و0ٌتم تقٌٌم المترشحٌن حسب المعاٌٌر المذكورة أعاله، وٌترتب عنه منح عالمة تتراوح بٌن 
. نقطة

ؼٌر أن التنقٌط المخصص لكل معٌار من المعاٌٌر السالفة الذكر وكذا المعاٌٌر الثانوٌة، ٌتؽٌر حسب 
: طبٌعة المنصب المراد شؽله و الخصوصٌات المرتبطة به، وفق الكٌفٌات اآلتٌة

 للتعلٌم العالً" ب"لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم  .أ 
 :( نقاط5 إلى 0)مالءمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1

 ( إلى نقطتٌن0)تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1-1
ترتب تخصصات المترشحٌن، حسب األولوٌة التً تحددها المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة، 

تنقط                                       .والمذكورة فً قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة
: التخصصات كماي ٌلً

 نقطتان؛: 1(ا ت)التخصص  -
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  نقطة؛1,5: 2(ا ت)التخصص  -

 نقطة واحدة؛: 3(ا ت)التخصص  -

 . نقطة0,5: 4(ا ت)التخصص  -

 :( نقاط3 إلى 0)تقدٌر الشهادة  -1-2

 :( نقاط5 إلى 0)التكوٌن المكمل للشهادة المطلوبة فً نفس التخصص  -2

 نقطتان؛: التسجٌل األول فً الدكتوراه -

  نقاط؛3: التسجٌل الثانً فً الدكتوراه -

 . نقاط5: التسجٌل الثالث فً الدكتوراه -

 :( إلى نقطتٌن0)األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح فً مجال تخصصه  -3

  نقطة عن كل إصدار أو مداخلة فً حدود نقطتٌن؛0,5: منشورات أو مداخالت دولٌة -

 . نقطة عن كل إصدار أو مداخلة فً حدود نقطة واحدة0,25: منشورات أو مداخالت وطنٌة -

 :( نقاط4 إلى 0)الخبرة المهنٌة المكتسبة من طرف المترشح  -4

 نقطة عن كل سنة تدرٌس، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة لإللتحاق بالرتبة المعنٌة، فً 0,5 -

 نقاط؛ (4)حدود 

 نقطة عن كل سنة تدرٌس، قبل الحصول على الشهادة المطلوبة لإللتحاق بالرتبة المعنٌة، فً 0,25 -

 .نقاط (4)حدود 

 :( نقاط4 إلى 0)المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -5

 نقطة واحدة؛: القدرة على التحلٌل والتلخٌص -

 نقطة واحدة؛: وضوح وسالسة الخطاب -

 نقطة واحدة؛: القدرة على التواصل -

 .نقطة واحد: المهارات العلمٌة الخاصة -

 لإللتحاق برتب التعلٌم و التكوٌن الخاصة بالقطاعات األخرى .ب 

 :( نقاط5 إلى 0)مالءمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1

 :( إلى نقطتٌن0)تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1-1

ترتب تخصصات المترشحٌن، حسب األولوٌة التً ترتبها المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة، 

. والمذكورة فً قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة

: تنقط التخصصات كما ٌلً

 نقطتان؛: 1(ا ت)التخصص  -

  نقطة؛1,5: 2(ا ت)التخصص  -

 نقطة واحدة؛: 3(ا ت)التخصص  -

 . نقطة0,5: 4(ا ت)التخصص  -

: ( نقاط3 إلى 0)مسار الدراسة أو التكوٌن  -1-2

ٌتم تنقٌط مسار الدراسة أو التكوٌن على أساس المعدل العام للسنة األخٌرة من الدراسة أو التكوٌن 

: المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما ٌلً

 ؛11/20 وٌقل عن 10/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 0,5 -
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 ؛12/20 وٌقل عن 11/20نقطة واحدة بالنسبة لمعدل ٌساوي  -

 ؛13/20 وٌقل عن 12/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 1,5 -

 ؛14/20 وٌقل عن 13/20نقطتان بالنسبة لمعدل ٌساوي  -

 ؛15/20 وٌقل عن 14/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 2,5 -

 .15/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي أو ٌفوق 3 -
المدارس )أو تأهٌلهم الخاص، ٌستفٌد خرٌجو المدارس الكبرى /من جهة أخرى، واعتبارا إلستحقاقهم و

، من نقطتٌن إضافٌتٌن، وٌستفٌد األوائل فً دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعٌة (الوطنٌة للتكوٌن العالً

 .من نقطة إضافٌة واحدة

 :( إلى نقطتٌن0)التكوٌن المكمل للشهادة المطلوبة فً نفس التخصص  -2

ٌتم تنقٌط التكوٌن المكمل األعلى من الشهادة المطلوبة فً تخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد 
.  نقطة عن كل سداسً دراسً أو تكوٌن مكتمل، فً حدود نقطتٌن0,5اإللتحاق بها، على أساس 

 :( إلى نقطتٌن0)األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح فً تخصصه  -3
ٌتم تنقٌط البحوث أو الدراسات المنشورة فً مجلة متخصصة وطنٌة أو أجنبٌة، على أساس نقطة واحدة عن 

 .كل إصدار، فً حدود نقطتٌن

 :( نقاط6 إلى 0)الخبرة المهنٌة المكتسبة من طرف المترشح فً نفس المنصب أو فً منصب معادل  -4

: ٌتم تنقٌط الخبرة المهنٌة كما ٌلً

الخبرة المهنٌة المكتسبة فً المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة فً  -
إطار العقود الخاصة بما قبل التشؽٌل، بإدماج حاملً الشهادات، باإلدماج المهنً، باإلدماج 

  نقاط؛6نقطة واحدة عن كل سنة تدرٌس، فً حدود : اإلجتماعً أو بصفة متعاقد

نقطة واحدة عن كل سنة تدرٌس، فً : الخبرة المهنٌة المكتسبة فً مؤسسة أو إدارة عمومٌة أخرى -
 نقاط؛ (4)حدود أربع 

 نقطة عن كل سنة تدرٌس، فً حدود 0,5: الخبرة المهنٌة المكتسبة خارج قطاع الوظٌفة العمومٌة -
 نقاط؛ (3)ثالث 

من جهة أخرى، ٌتم تنقٌط الخبرة المهنٌة المكتسبة فً منصب شؽل أدنى من المنصب المراد شؽله، بمعدل 

 . نقطة عن كل سنة تدرٌس، فً حدود نقطتٌن0,5

 :( إلى نقطتٌن0)تارٌخ الحصول على الشهادة  -5

 نقطة عن كل سنة، 0,25ٌتم تحدٌد أقدمٌة الشهادة بالنظر إلى تارٌخ فتح المسابقة وٌتم تنقٌطها على أساس 

 .فً حدود نقطتٌن

 :( نقاط3 إلى 0)المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -6

 نقطة واحدة؛: القدرة على التحلٌل والتلخٌص -

 نقطة واحدة؛: القدرة على التواصل -

 .نقطة واحدة: قدرات أو مؤهالت خاصة -
 لإللتحاق بكافــــة رتــــب الموظفٌـــن األخــــرى .ج 

 :( نقاط5 إلى 0من )مالءمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1
 :( إلى نقطتٌن0)تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد اإللتحاق بها  -1-1

ترتب تخصصات المترشحٌن، حسب األولوٌة التً تحددها المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة، والمذكورة 
. فً قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة

 
 
 



 المالحق
 

: تنقط التخصصات كما ٌلً

 نقطتان؛: 1(ا ت)التخصص  -

  نقطة؛1,5: 2(ا ت)التخصص  -

 نقطة واحدة؛: 3(ا ت)التخصص  -

 . نقطة0,5: 4(ا ت)التخصص  -
 :( نقاط3 إلى 0)مسار الدراسة أو التكوٌن  -1-2

ٌتم تنقٌط مسار الدراسة أو التكوٌن على أساس المعدل العام للسنة األخٌرة من الدراسة أو التكوٌن المتوج 
: بالمؤهل أو الشهادة، كما ٌلً

 ؛11/20 وٌقل عن 10/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 0,5 -

 ؛12/20 وٌقل عن 11/20نقطة واحدة بالنسبة لمعدل ٌساوي  -

 ؛13/20 وٌقل عن 12/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 1,5 -

 ؛14/20 وٌقل عن 13/20نقطتان بالنسبة لمعدل ٌساوي  -

 ؛15/20 وٌقل عن 14/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي 2,5 -

 .15/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي أو ٌفوق 3 -
: فٌما ٌخص المترشحٌن الحاصلٌن على شهادة الماجستٌر، فإن عملٌة التنقٌط تتم كما ٌلً

 ؛"مشرؾ جدا"أو " حسن جدا" نقاط لتقدٌر 3 -

 ؛"مشرؾ"أو " حسن" نقطة لتقدٌر 2,5 -

 ؛"قرٌب من الحسن"نقطتان لتقدٌر  -

 ".مقبول"نقطة ونصؾ لتقدٌر  -
المدارس )أو تأهٌلهم الخاص، ٌستفٌد خرٌجو المدارس الكبرى /من جهة أخرى، واعتبارا الستحقاقهم و

من نقطتٌن إضافٌتٌن، وٌستفٌد األوائل فً دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعٌة  (الوطنٌة للتكوٌن العالً
 .من نقطة إضافٌة واحدة

 :( إلى نقطتٌن0)التكوٌن المكمل للشهادة المطلوبة فً نفس التخصص  -2
ٌتم تنقٌط التكوٌن المكمل األعلى من الشهادة المطلوبة فً تخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد 

 . نقطة عن كل سداسً دراسً أو تكوٌن مكتمل، فً حدود نقطتٌن0,5اإللتحاق بها، على أساس 

األشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح فً تخصصه، بالنسبة لمسابقات اإللتحاق بالرتب  -3
 .( إلى نقطتٌن0) فما فوق 11المصنفة فً الصنف 

ٌتم تنقٌط البحوث أو الدراسات المنشورة فً مجلة متخصصة وطنٌة أو أجنبٌة، على أساس نقطة واحدة عن 
 .كل إصدار، فً حدود نقطتٌن

 :( نقاط6 إلى 0)الخبرة المهنٌة المكتسبة من طرف المترشح فً نفس المنصب أو فً منصب معادل  -4
: ٌتم تنقٌط الخبرة المهنٌة كما ٌلً

الخبرة المهنٌة المكتسبة فً المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة، فً  -
إطار العقود الخاصة بما قبل التشؽٌل، بإدماج حاملً الشهادات، باإلدماج المهنً، باإلدماج 

  نقاط؛6نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، فً حدود : اإلجتماعً أو بصفة متعاقد

نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، فً : الخبرة المهنٌة المكتسبة فً مؤسسة أو إدارة عمومٌة أخرى -
 نقاط؛ (4)حدود أربع 

-  
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 نقطة عن كل سنة خدمة، فً حدود 0,5: الخبرة المهنٌة المكتسبة خارج قطاع الوظٌفة العمومٌة -
 .نقاط (3)ثالث 

من جهة أخرى، ٌتم تنقٌط الخبرة المهنٌة المكتسبة فً منصب شؽل أدنى من المنصب المراد شؽله، بمعدل 
 . نقطة عن كل سنة خدمة، فً حدود نقطتٌن0,5

 :( إلى نقطتٌن0)تارٌخ الحصول على الشهادة  -5
 نقطة عن كل سنة، 0,25وٌتم تنقٌطها على أساس . ٌتم تحدٌد أقدمٌة الشهادة بالنظر إلى تارٌخ فتح المسابقة

 .فً حدود نقطتٌن

: ( إلى نقطتٌن0)المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -6

 نقطتان؛: القدرة على التحلٌل والتلخٌص -

 .نقطة واحدة: أو المؤهالت خاصة/القدرات و -
 لإللتحـــــــاق بالتكوٌـــــــن المتخصـــــص .د 

 :( نقطة16 إلى 0)مالءمة شعبة اختصاص تكوٌن المترشح مع متطلبات التكوٌن المراد اإللتحاق به  -1
 إلة 0)تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع المؤهالت المطلوبة للتكوٌن المراد اإللتحاق به  -1-1

 :( نقاط4
ترتب تخصصات المترشحٌن، حسب األولوٌة التً تحددها المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة، 

. والمذكورة فً قرار أو مقرر فتح مسابقة اإللتحاق بالتكوٌن

: تنقط التخصصات كما ٌلً

  نقاط؛4: 1(ا ت)التخصص  -

  نقاط؛3: 2(ا ت)التخصص  -

 نقطتان؛: 3(ا ت)التخصص  -

 .نقطة واحدة: 4(ا ت)التخصص  -
 :( نقطة12 إلى 0)مسار الدراسة أو التكوٌن  -1-2

ٌتم تنقٌط المسار الدراسً أو التكوٌن على أساس المعدل العام للسنة األخٌرة من الدراسة أو التكوٌن 
معدل الحصول على الشهادة، : على سبٌل المثال، شهادة البكالورٌا. المتوج بالشهادة أو المؤهل

. معدل السنة األخٌرة: اللٌسانس

: ٌتم التنقٌط كما ٌلً

 ؛11/20 وٌقل عن 10/20نقطتان بالنسبة لمعدل ٌساوي  -

 ؛12/20 وٌقل عن 11/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي 4 -

 ؛13/20 وٌقل عن 12/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي 6 -

 ؛14/20 وٌقل عن 13/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي 8 -

 ؛15/20 وٌقل عن 14/20 نقاط بالنسبة لمعدل ٌساوي 10 -

 .15/20 نقطة بالنسبة لمعدل ٌساوي أو ٌفوق 12 -
المدارس )أو تأهٌلهم الخاص، ٌستفٌد خرٌجو المدارس الكبرى /من جهة أخرى، واعتبارا إلستحقاقهم و

وٌستفٌد األوائل فً دفعاتهم بالجامعات والمراكز . ، من نقطتٌن إضافٌتٌن(الوطنٌة للتكوٌن العالً
 .الجامعٌة من نقطة إضافٌة واحدة

 :( نقاط4 إلى 0)المقابلة مع لجنة اإلنتقاء  -2

 نقطتان؛: القدرة على التحلٌل والتلخٌص -
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 نقطة واحدة؛: القدرة على التواصل -

 .نقطة واحدة: قدرات أو مؤهالت خاصة -

III. أحكـــــــــــــــام خاصــــــــة : 

 (إلخ... إختبارات بدنٌة ورٌاضٌة، الفحوص النفسانٌة التقنٌة، )ٌتم تنظٌم اإلختبارات الخاصة  -

من طرؾ  (إلخ...الجمارك، األمن الوطنً، الحماٌة المدنٌة، )والمتعلقة ببعض أسالك الموظفٌن 

المؤسسات و اإلدارات العمومٌة المعنٌة، حسب اختٌارها، إما قبل إجراء مسابقة اإللتحاق بالتكوٌن 

 .المتخصص أو بعدها

تترأس السلطة التً لها صالحٌة التعٌٌن أو ممثلها لجنة المقابلة، وتحدد تشكٌلتها بالنظر إلى طبٌعة  -

 .وخصوصٌات الرتبة محل مسابقة التوظٌؾ أو التكوٌن

 .ٌمكن للجنة المقابلة اإلستعانة بكل شخص مؤهل للمشاركة فً أشؽالها

 .ٌقصى من المسابقة المترشح الذي تؽٌب عن المقابلة -

ٌتم الفصل بٌن المترشحٌن المتساوٌن فً النقاط، عند اإلعالن عن نتائج المسابقة على أساس  -

 :الشهادة، حسب األولوٌة التالٌة

  ؛(ابن أو ابنة الشهٌد)ذوو حقوق الشهٌد 

  المعاقون الذٌن لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة )األصناؾ ذات اإلحتٌاجات الخاصة

 ؛(بالرتبة المراد اإللتحاق بها

  ؛(األولوٌة لألكبر سنا)سن المترشح 

  (متزوج له أوالد، متزوج بدون أوالد، متكفل بعائلة، أعزب)الوضعٌة العائلٌة للمترشح. 

بالنسبة لإللتحاق بالتكوٌن المتخصص، ٌتم الفصل بٌن المترشحٌن المتساوٌن فً النقاط، حسب  -

 .الحالة، على أساس تقدٌر الشهادة أو المؤهل أو المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوٌن

 .أطلب منكم السهر على تطبٌق أحكام هذا المنشور
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 الجمهورٌـــــة الجزائرٌـــــة الدٌمقراطٌـــــة الشعبٌــــة

 تحدٌد المؤسسة أو اإلدارة المعنٌة

 

محضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحٌن نهائٌا فً المسابقات على أساس 

الشهادة، على أساس اإلختبارات واإلمتحان أو اإلختبار المهنً لإللتحاق بسلك 

 .........................................رتبة ....................................... 

 

إنعقدت بمقر .................. من شهر .................. وفً .................. فً عام ألفٌن و 
اللجنة المكلفة بتحدٌد قائمة الناجحٌن نهائٌا فً المسابقة على  (تحدٌد مكان اإلجتماع)......................... 

رتبة ............. أساس الشهادة، على أساس اإلختبارات، اإلمتحان أو اإلختبار المهنً، لإللتحاق بسلك 
تحدٌد )................................. وذلك طبقا ألحكام المقرر أو القرار المؤرخ فً ..................... 

تحدٌد السلطة التً إتخذت المقرر أو القرار المتضمن فتح المسابقة  ................................. )(التارٌخ
لإللتحاق بسلك  (على أساس الشهادة، على أساس اإلختبارات اإلمتحان أو اإلختبار المهنً

 .......................................رتبة ...................................... 

 

 حضر األعضاء اآلتٌة أسماءهم

اإلشارة إلى إسم و لقب ووظٌفة ممثل السلطة التً لها )................................. السٌد  -
 .(رئٌسا)صالحٌات التعٌٌن أو السلطة الوصٌة 

ممثل السلطة المكلفة  (اإلشارة إلى إسم و لقب ووظٌفة)................................. السٌد  -
 .(عضوا)بالوظٌفة العمومٌة 

الممثل المنتخب للجنة المستخدمٌن المختصة إزاء  (اإلشارة إلى إسم و لقب ووظٌفة)..... السٌد  -
 .(عضوا)......................... أورتبة  ......................سلك 

 : إن اللجنة و بعد

والمتضمن .................../ الصادر عن ................... القرار المؤرخ فً /  ـ  تثبٌت إشهار المقرر1ـ 
على أساس اإلختبارات، اإلمتحان أو اإلختبار المهنً لإللتحاق بسلك / فتح مسابقة على أساس الشهادة 

 .المذكور أعاله.................................. رتبة ............................... 

 ـ  دراسة العالمات و المعدالت التً تحصل علٌها المترشحون كما ٌشار إلٌها فً كشؾ العالمات 2ـ 
 .8(اإلشارة إلى مؤسسة التكوٌن المتخصص، مركز اإلمتحان)المصادق علٌها التً تصدرها 

اإلشارة ) ـ  تثبٌت عدد المناصب المالٌة المفتوحة بعنوان المسابقة، اإلمتحان أو اإلختبار المهنً المعنً 3ـ 
 .(إلى عدد المناصب المحددة فً مخطط تسٌٌر الموارد البشرٌة للسنة الجارٌة

 

                                                           

 .المهنٌة واإلختبارات اإلمتحانات اإلختبارات، أساس على للمسابقات صالحة ( 2) و  (  8)
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 ـ  التأكد من مجموع الشروط القانونٌة األساسٌة السٌما شهادات مؤهالت، رتبة األقدمٌة المطلوبة 4- 
 .للمشاركة فً المسابقة، اإلمتحان أو اإلختبار المهنً المذكور أعاله

تصادق بإجماع أعضائها، على قبول قائمة الناجحٌن النهائٌة الذٌن تحصلوا على معدل عام ٌساوي 
 .9 ودون عالمة إقصائٌة 20 على 10على األقل 

 

 :الً ــــاق كالتـــة اإلستحقــــب درجـــن حســــن المقبولًـــة المترشحًــد قائمــتع

 :ـ قائمة الناجحٌن النهائٌة حسب درجة اإلستحقاق1-

 .ـ اإلشارة إلى إسم و لقب والمعدل العام للمترشح1ـ

 ـ2ـ

 ـ3ـ

 :ـ القائمة اإلحتٌاطٌة حسب درجة اإلستحقاق2-

 .ـ اإلشارة إلى إسم و لقب و المعدل العام للمترشح1ـ

 ـ2ـ

 ـ3ـ

 .(أذكر التوقٌت)................... و بعد إستنفاذ جدول األعمال، رفعت الجلسة على الساعة

 .10اإلمضاء واضح ألعضاء اللجنة

وضع الختم الرسمً للسلطة المكلفة )إسم و لقب ووظٌفة ممثل السلطة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة  -
 (.عضوا )(بالوظٌفة العمومٌة

أو ......................  إسم و لقب ووظٌفة الممثل المنتخب للجنة المستخدمٌن المختصة إزاء السلك  -
 ،(عضوا)............................ الرتبة 

 .(إمضاء واضح للسلطة التً لها صالحٌات التعٌٌن أو السلطة الوصٌة)

 

 

 .حرر هذا المحضر إلثبات ما ذكر أعاله

 مجموع صفحات المحضر ٌوقع علٌها أعضاء اللجنة

                                                           
 
 
 
 

 .اللجنة أعضاء علٌها ٌوقع المحضر صفحات مجموع (  10)
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 الجمهورٌـــــة الجزائرٌـــــة الدٌمقراطٌـــــة الشعبٌــــة

 اإلدارة المستخدمة 

 

 

 

 .........................................إن 

 المتضمن القانون النموذجً لعمال 1985 مارس 23 المؤرخ فً 85/59بمقتضى المرسوم رقم  -
 . منه81المؤسسات و اإلدارات العمومٌة السٌما المادة 

 المتعلق بسلطة التعٌٌن 1990 مارس 27 المؤرخ فً 90/99بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم  -
والتسٌٌر اإلداري للموظفٌن، أعوان اإلدارات المركزٌة، الوالٌات، البلدٌات والمؤسسات العمومٌة 

 .ذات الطابع اإلداري
.............................. المؤرخ فً........................ بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم -

 .....................................................................المتضمن القانون األساسً الخاص 
المتضمن تعٌٌن ........................ المؤرخ فً ........................... بموجب القرار رقم  -

............................ إلى درجة .............................فً رتبة  ................. (ة)السٌد 
 ........................................إبتداءا من  .................................... الرقم اإلستداللً 

للجنة المستخدمٌن الخاصة ..................................نظرا لمحضر اإلجتماع المؤرخ فً  -
 .............................................................بالسلك 

 ........................................................باقتراح من  -
 
 
 
 
 

على أساس الترقٌة اإلختٌارٌة بصفة  .............................. (ة)  ٌرقى السٌد :المادة األولى
................ الصنؾ......................... الرتبة........................... فً سلك  (ة)متربص 

إبتداءا من األول من .......................... الرقم اإلستداللً ............................ القسم 
 ................................السنة ......................... الشهر 

 .ٌحتفظ المعنً بنقاط تعوٌض الخبرة المهنٌة الحاصل علٌها فً رتبته األصلٌة :المادة الثانٌة
الذي سٌنشر فً سجل  (أو المقرر)بتنفٌذ هذا القرار ....................  ٌكلؾ :المادة الثالثة

 .القرارات اإلدارٌة
 
 

...........................حـــــرر فً  

 

 

ل ــعلى سبً نـــرر التعًٌـــــرار أو مقـــــق

ة ــــــــة اإلختٌاريــــالترقً

 

 ٌقــــــــــــرر
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 تسمٌة المؤسسة أو اإلدارة العمومٌة المعنٌة 

............مؤرخ فً ...........نموذج قرار أو مقرر رقم   

 ........رتبة .......                       ٌتضمن فتح امتحان مهنً لاللتحاق بسلك 

 تحدٌد السلطة التً لها صالحٌة التعٌٌن
   ٌونٌو سنة  02  الموافق 1386  صفر عام 12  مؤرخ فً  145-66بمقتضى المرسوم رقم  -    

 ، ٌتعلق بتحرٌر و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظٌمً أو الفردي التً تهم وضعٌة        1966     

   الموظفٌن ،           
 مارس          27 الموافق 1410 مؤرخ فً أول رمضان عام 99- 90بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

 ٌتعلق بسلطة التعٌٌن ،و التسٌٌر اإلداري ،بالنسبة للموظفٌن و أعوان اإلدارة المركزٌة و 1990 سنة 

 الوالٌات و البلدٌات و المؤسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري ،
 ماٌو          13 الموافق 1415 ذي الحجة عام 13 مؤرخ فً 132-95بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

  ،المتعلق بإحداث نشرات رسمٌة للمؤسسات و اإلدارات العمومٌة ،1995سنة 
،المتضمن القانون األساسً         ........الموافق ...... مؤرخ فً ..... بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

،(تحدٌد القطاع المعنً)خاص بالموظفٌن المنتمٌن ألسالك   
           25 الموافق 1433 جمادي الثانٌة عام 03 مؤرخ فً 194-12بمقتضى المرسوم التنفٌذي رقم   - 

                 ، المحدد لكٌفٌات تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة فً  2012 أفرٌل سنة 

 المؤسسات و اإلدارات العمومٌة و إجرائها ،
المحدد إلطار تنظٌم المسابقات و اإلمتحانات و                ...... بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ فً   - 

(تحدٌد القطاع المعنً)الفحوص المهنٌة   
المحدد لقائمة المؤسسات العمومٌة مؤهلة لتنظٌم ...... بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ فً -    

           ،(تحدٌد القطاع)المسابقات و اإلمتحانات و الفحوص المهنٌة لإللتحاق باألسالك التابعة لقطاع  ....ا

المتضمن توزٌع المناصب المالٌة أو                 ...... المؤرخ فً ..... رقم  (المقرر)بمقتضى القرار -   

........    المخطط السنوي لتسٌٌر الموارد البشرٌة بعنوان السنة المالٌة   
 

 ٌقــرر
إلى تحدٌد كٌفٌات فتح امتحان مهنً لاللتحاق بسلك (أو المقرر)ٌهدؾ هذا القرار : المادة األولى     

..........    رتبة ......... ..  
          (أو المقرر)منصبا مالٌا طبقا للقرار  ......... ٌحدد عدد المناصب المطلوب شؽلها بــــ  : 2المادة    

......المشار إلٌه أعاله أو المخطط السنوي لتسٌٌر الموارد البشرٌة لسنة ..... المؤرخ فً .....رقم    
.............للمترشحٌن المنتمٌنإلى رتبة ...........ٌفتح االمتحان المهنً لاللتحاق  برتبة  : 3 المادة     
الشروط القانونٌة األساسٌة للمشاركة فً االمتحان المهنً المحددة فً القانون األساسً الخاص            )   

   .(المشار إلٌه أعاله
ٌوما ابتداء من تارٌخ  االلصاق فً        ..... ٌحدد أجل التسجٌالت فً االمتحان المهنً  بــــ : 4المادة   

 أماكن العمل  
:  ٌشمل االمتحان المهنً،االخبارات التالٌة  : 5المادة     
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 تحدٌد طبٌعة االختبارات ،مدتها ،معامالتها، النقطة اإلقصائٌة المتعلقة بكل واحدة منها كما هو 
المحدد إطار تنظٌم المسابقات و االمتحانات و الفحوص ...... محدد فً القرار الوزاري المؤرخ فً 

                                                                                      المهنٌة،المشار إلٌه أعال، 

 بإمكان المترشحٌن ؼٌر المقبولٌن للمشاركة فً االمتحان المهنً ، تقدٌم طعن لدى  : 6المادة 

السلطـة التً لها صالحٌة التعٌٌن التً ٌجب علٌها البت فً هذا الطعـن و الـرد على المعنٌٌن  قبل              
 .أٌام عمل على األقل من تارٌخ إجراء االمتحان المهنً  (5)خمسة  

 ذكر )ابتداء من تارٌخ التوقٌع علٌه و ٌنشر فً (أو المقرر )ٌسري مفعول هذا القرار  : 7المادة 

 .(النشرة الرسمٌة ،سجل القرارات اإلدارٌة : وسٌلة النشر 
                                                                                                                                                                                                        

...........                                 حرر فً   
                  

                                              اإلمضاء
     

                             (تحدٌد السلطة المؤهلة)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق
 
13

 

 

 

 

                                                           

-132- 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع              
  

 -134-  
 

  قائمة المصادر و المراجع

بالمغة العربية  : أوال 

قائمة المصادر الرسمية 

الدساتير 

، الجريدة الرسمية 1963 سبتمبر 10دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  .1

  . 1963 سبتمبر 10، الّصادرة بتاريخ 64عدد

، الّصادر بموجب أمر 1976نوفمبر 22دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  .2

 نوفمبر 24، الّصادرة بتاريخ94 الجريدة الرسمية عدد 1976 نوفمبر 22 المؤرخ في 76/97رقم 

1976  .  

، الّصادر بموجب 1989 فيفري 23دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  .3

، الّصادرة بتاريخ 9، الجريدة الرسمية عدد 1989 فبراير 28 مؤرخ في 89/18مرسوم رئاسي رقم 

  .1989مارس 01

، اّصادر بموجب 1996 نوفمبر 28 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  .4

 المتعمق بنص تعديل الدستور، 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 

 ديسمبر 08، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية عدد1996 نوفمبر 28المصادق عميه في 

:  ، المعدل و المتمم بموجب القانونين 1996

، المتضّمن تعديل الدستور جريدة الرسمية، عدد     2002 المؤرخ في  أفريل 03 /02القانون رقم 

 . 2002 أفريل 10، الّصادرة بتاريخ 25

، متضّمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 08/19القانون رقم 

 . 2008 نوفمبر 16، الّصادرة بتاريخ 63
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القوانين  

، يتضّمن القانون األساسي العام لمعامل، الجريدة 1978 أوت سنة 5 المؤرخ في 78/12قانون رقم  .1

. 1978 أوت 08، الّصادرة بتاريخ 32الرسمية، عدد

، المتعّمق بالمجاهد والشهيد، الجزيدة الرسمية، عدد 1999أفريل 5، الِمؤرخ في 99/07القانون رقم  .2

 . 1999 أفريل 12 الّصادرة بتاريخ 25

، يتعمق بحماية األشخاص المعاقين وترقيتهم، الجريدة 2002ماي 8، الِمؤرخ في 02/09القانون رقم  .3

  2002 ماي14، الّصادرة بتاريخ 34الرسمية، عدد

 8، مؤرخ في 66/155، المعّدل والمتّمم ألمر رقم 2006 ديسمبر 20، مؤرخ في 06/22قانون رقم  .4

، الّصادرة بتاريخ 84 المتضّمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، عدد 1966يونيو 

 . 2006ديسمبر 24

، يتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة 1966 يونيو سنة 2 المؤرخ في 66/133األمر رقم  .5

 . 1966 جوان 07، الّصادرة بتاريخ 46العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد

 من الصحيفة 3 و2، المتضّمن بتقديم الورقتين 1972أكتوبر سنة 5، المؤرخ في 72/50األمر رقم  .6

.  1972 أكتوبر 26، الّصادرة بتاريخ 86السوابق القضائية وتأثيرهما، الجريدة الرسمية، عدد 

 المتعّمق بالخدمة الوطنية، الجريدة الرسمية، 1974 نوفمبر 15، المؤرخ في 103 /74األمر رقم  .7

  .1974 ديسمبر 10، الّصادرة بتاريخ 99عدد 

معدل و متمم لمألمر ، متضمن قانون الجنسية ،2005 فبراير 27المؤرخ في  ،01 /05األمر رقم  .8

 فبراير 27 الصادرة بتاريخ 15عدد،الجريدة الرسمية،1970 ديسمبر15المؤرخ في ، 70/86رقم 

2005  .  

، المتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006 جويمية 15 المؤرخ في 06/03األمر رقم  .9

  .2006 جويمية 16، الّصادرة بتاريخ 46العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد
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الّنصوص التنظيمية  

 ، المتضّمن تدابير مشجعة لمدخول إلى1962 جويمية 19، مؤرخ في 62/503المرسوم رقم  1

  . 1962 جويمية 20، الّصادرة بتاريخ 3الوظيفة العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد 

 يتضّمن إنشاء ساللم الخاّصة بمرتبات أسالك 1966جوان 2، المؤرخ في 66/137المرسوم رقم  2

 . 1966 جوان 07، الّصادرة بتاريخ 46الموّظفين و تنظيم مهنهم، الجريدة الرسمية عدد

، متعمق بالوظائف العميا، الجريدة الرسمية 1966 جوان 2، المؤرخ في 66/140المرسوم رقم  3

 . 1966 جوان 07، الّصادرة بتاريخ 46عدد

، يتعمق بشروط المياقة البدنّية لمقبول في الوظائف 1966 جوان 2 مؤرخ في 66/144مرسوم  4

 . 1966 جوان 07، الّصادرة بتاريخ 46العمومّية وبتنظيم المجان الطبية، الجريدة الرسمية، عدد

، يتعمق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 1966 جوان 2، المؤرخ في 145/ 66المرسوم رقم  5

الّطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعّية الموّظفين، المعّدل والمتّمم بالمرسومين، المرسوم رقم 

، الجريدة 11/01/1997 المؤرخ في 97/32 والمرسوم رقم 29/04/1995 المؤرخ في 95/126

 . 1966 جوان 07، الّصادرة بتاريخ 46الرسمية، عدد

عادة 1966 جوان 2، مؤرخ في 66/146مرسوم رقم  6 ، المتعّمق بالّتعيين في الوظائف العمومّية وا 

، 46ترتيب أفراد جيش الّتحرير الوطني ومنظمة جبهة الّتحرير الوطني، الجريدة الرسمية، عدد

 . 1966 جوان 07الصادرة بتاريخ الّصادرة بتاريخ 

، متعمق بالوظائف العميا، معدل والمتّمم لممرسوم رقم 23/01/1968 المؤرخ في 68/14مرسوم رقم  7

 جانفي 27، الّصادرة بتاريخ 8، الجريدة الرسمية، عدد 1966 جوان 2، المؤرخ في 66/140

1968 . 

، يتعمق بالمفتشيات الوظيفة العمومّية، الجريدة 10/06/1976، المؤرخ في 76/104المرسوم رقم  8

 . 1976 جوان 15، الّصادرة بتاريخ 48الرسمية، عدد
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، المتضّمن القانون األساسي الّنموذجي لعمال 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59المرسوم رقم  9

.  1985 مارس 24، الّصادرة بتاريخ 13المؤسسات واإلدارات العمومّية، الجريدة الرسمية عدد

، يحّدد حقوق وواجبات ألصحاب الوظائف 1985 أوت 20، المؤرخ في 214 /85المرسوم رقم  10

  .1985 أوت 21 الّصادرة بتاريخ 35العميا في الّدولة وواجباتهم، الجريدة الرسمية، عدد 

 المتعّمق بكيفيات الّتعيين في بعض الوظائف                                               1991 سبتمبر07المؤرخ في91/307المرسوم رقم  11

 سبتمبر 18، الّصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية، عدد "وظائف عميا"المدنية لمّدولة لمصنفة 

1991.  

 والمتضّمن االنضمام لمعهد الّدولي 1989 ماي 16 المؤرخ في 89/67المرسوم الرئاسي رقم  12

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنية والّسياسّية، 

اإلختياري المتعمق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الموافق عميه من  و بروتوكول

، الّصادرة 20  الجريدة الرسمية، عدد 1966 ديسمبر 16طرف الجمعية العامة لألّمم المتحدة يوم 

  .1989 ماي 17بتاريخ 

 المتعّمق بالّتعيين في الوظائف المدنية 1989 أفريل 10، المؤرخ في 89/44المرسوم الرئاسي رقم  13

  .                                                                                                                                     1989 أفريل 12 الّصادرة بتاريخ 15والعسكرية لمّدولة، الجريدة الرسمية، عدد 

، يتعمق بكيفية الّتعيين في الوظائف 1999 أكتوبر 27، المؤرخ في 99/240المرسوم الرئاسي رقم  14

  . 1999 أكتوبر 31 الّصادرة بتاريخ 76المدنية والعسكرية لمّدولة، الجريدة الرسمية، عدد 

، محّدد لمشبكة اإلستداللّية لمرتبات 29/09/2007، المؤرخ في 07/304لمرسوم الرئاسي رقم ا 15

  2007 سبتمبر 30 الّصادرة بتاريخ 61الموّظفين ونظام دفع رواتبهم، الجريدة الرسمية، عدد 

، المتعّمق بحقوق العّمال الذين 1990 جويمية 25 التّنفيذي، المؤرخ في 90/226المرسوم رقم  16

 الّصادرة بتاريخ جويمية 31يمارسون وظائف عميا في الّدولة وواجباتهم، الجريدة الرسمية، عدد

، الجريدة 1994جانفي 2 المؤرخ في 94/04، المعّدل والمتّمم بالمرسوم التّنفيذي رقم 1990

  .1994  جانفي 02، الّصادرة بتاريخ 1الرسمية، عدد
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، يحّدد صالحيات المدير العام لموظيفة 29/04/1995، المؤرخ في95/123المرسوم التّنفيذي رقم  17

  .1995 ماي 09، الّصادرة بتاريخ 26العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد

، يتعمق بالمفتشيات الوظيفة 1995 أفريل 29، المؤرخ في 125 /95المرسوم التّنفيذي رقم  18

  .1995 ماي 09، الّصادرة بتاريخ 26العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد

، يعدل ويتمم المرسوم، رقم 1995 أفريل 20، المؤرخ في 95/126المرسوم التنفيذي، رقم  19

، متعمق بتحرير بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أو 1966 يونيو سنة 2، المؤرخ في 66/145

 ماي 09، الّصادرة بتاريخ 26الفردي التي تهم وضعّية الموّظفين ونشرها، الجريدة الرسمية، عدد

1995.  

، المتعّمق بكيفيات تنظيم المسابقات 30/12/1995، المؤرخ في 95/293المرسوم التّنفيذي رقم  20

، 57واإلمتحانات واالختيارات المهنّية لدى المؤسسات واإلدارات العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد

 .1995 أكتوبر 4الّصادرة بتاريخ 

، يتضّمن تنظيم المديرية العاّمة 2003 أفريل 28، المؤرخ في 03/191المرسوم التّنفيذي، رقم  21

  .2003 أفريل 30، الّصادرة بتاريخ 30لموظيفة العمومّية، الجريدة الرسمية، عدد

، يحّدد كيفيات تنظيم المسابقات 2012 أفريل 25، المؤرخ في 12/194مرسوم تنفيذي رقم ال 22

جرائها، الجريدة الرسمية، عدد  واإلمتحانات والفحوص المهنّية في المؤسسات واإلدارات العمومّية وا 

. 2012  ماي 03، الّصادرة بتاريخ 26

القــــــــرارت 

، يتعمق بالمؤسسات العمومّية لمتكوين المتخّصص المؤهمة لتنظيم 1997 أوت 13قرار المؤرخ في  .1

إجراء المسابقات عمى أساس اإلختبارات اإلمتحانات المهنّية لإللتحاق باألسالك المشتركة لممؤسسات 

،  2002 جوان 17 و2000 ماي 23واإلدارات العمومّية معدل والمتّمم بالقرارين المؤرخين في 
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 الذي يحّدد قائمة الّشهادات والمؤهالت 2008 سبتمبر 3الصادر في /م ع وع/ك خ /13المقّرر رقم  .2

المطموبة لإللتحاق ببعض األسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومّية، المديرية العاّمة 

. لموظيفة العمومّية

التعميمات والمناشير 

، تتعمق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي، 1995 ماي 27، المؤرخة في 240الّتعميمة رقم  .1

 2، المؤرخ في 66/145، معدل ومتمم المرسوم، الرقم 1995 أفريل 20، المؤرخ في 95/126رقم 

، متعمق بتحرير بعض القرارات ذات الّطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعّية 1966يونيو سنة 

. 2005الموّظفين ونشرها، مديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، مجموعة مناشير والتعميمات، فيفري 

، متعمقة بتوثيق الّشهادات والمؤهالت، عن المديرية 2003 أكتوبر 07، مؤرخة في 28الّتعميمة رقم  .2

. 2005العاّمة لموظيفة العمومّية، مجموعة مناشير والتعميمات، فيفري 

 بخصوص إجراء الّتوظيف منتوج الّتكوين المتخّصص، 04/11/2003 المؤرخة في 30الّتعميمة رقم  .3

. 2005المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، مجموعة المناشير والتعميمات، فيفري 

 تتعمق بإعادة االدراج واالحتفاظ بالوظيفة العمومّية بعد 2004 فبراير 26، مؤرخة في 01تعميمة رقم  .4

 .2005ريفانتهاء فترة الخدمة الوطنية أو فترة اإلستدعاء، المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، في

، المتعّمقة بكيفيات تنظيم إجراء المسابقات 2004 أكتوبر 18، المؤرخة في 8الّتعميمة رقم  .5

واإلمتحانات المهنية، مجموعة المناشير والتعميمات، المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، ديسمبر 

2005 .

، المتعّمقة بالتحقيق اإلداري، المديرية العاّمة لموظيفة 2005 أوت 6، المؤرخة في 36تعميمة رقم  .6

 .2005العمومّية، مجموعة المناشير والتعميمات، ديسمبر 

، المتعّمقة بشرط األهمية البدنّية، المديرية العاّمة 2006 جوان 14، المؤرخة في 637الّتعميمة رقم  .7

. لموظيفة العمومّية
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 جانفي 25، المؤرخة في 02 تتضّمن تعديل الّتعميمة رقم 2008 ماي 06 مؤرخة في 06تعميمة رقم  .8

، المتعّمقة بإثبات الوضعّية إزاء الخدمة الوطنية، بصفة مسبقة لمتوظيف وتسميم بعض الوثائق 1997

. 2008اإلدارية، المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، أكتوبر 

 التي تحّدد تنظيم المسابقات واإلمتحانات واإلختبارات 02/08/2008 المؤرخة في 38الّتعميمة رقم  .9

المهنّية والبرامج المتعّمقة بها لإللتحاق بمختمف الّرتب واألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات 

 .2008العمومّية، المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية، مجموعة المناشير والتعميمات، أكتوبر 

 لمسيد الوزير األّول والمتعّمقة بإضفاء مرونة عمى 2011 /04 /11 مؤرخة في 1الّتعميمة رقم  .10

 .المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية. إجراءات الّتوظيف بعنوان الوظيفة العمومّية

، تتعمق بتطبيق أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 2013 فيفري 20، المؤرخة في 1الّتعميمة رقم  .11

، محّدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص 2012 أفريل25 المؤرخ في 12/194

جرائها، المديرية العاّمة لموظيف العمومي  . المهنّية في المؤسسات واإلدارات العمومّية وا 

 المتعّمقة بتسيير الّتشغيل في 2013 مارس 11ّتعميمة الوزير األّول عبد المالك سالل المؤرخة في ال .12

  .المديرية العامة لموظيفة العمومية ،واليات الجنوب

، الموضوعه شرط األهمية البدنّية، المديرية العاّمة 2006 أفريل 29، المؤرخ في 16المنشور رقم  .13

 . لموظيفة العمومّية

الّتوظيف في متعمقة ب، 26/01/2014تعميمة الوزير األّول عبد المالك سالل المؤرخة في  .14

 .المديرية العامة لموظيفة العمومية، المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات واإلدارات العمومّية

 المراجع 

 :المراجع العامة 

دار المطبوعات الجامعية، بدون طبعة، محمد عثمان، أصول القانون اإلداري،  حسن عثمان .1
 .2004اإلسكندرية، مصر، 

خالد خميل طاهر، القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  .2
 .1998األردن، 
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 .2000سميمان محمد الطماوي، مبادئ عمم اإلدارة العاّمة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،   .3
. 2009نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثّاني، دار الثقافة، األردن، بدون طبعة،  .4

 :المراجع المتخصصة 

 2008بمعروسي أحمد التجاني ، وابل رشيد ، قانون الوظيف العمومي، دار هومه، الطبعة الرابعة،  .1
 06/03دراسة تحميمية مقارنة ألحكام األمر رقم –  حباني رشيد، دليل الموّظف والوظيفة العمومّية .2

 دار النجاح،-  المتضّمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومّية 2006 جويمية 15المؤرخ في 
 .2012 الجزائر، بدون طبعة، رويبة 

صالحها، الطبعة الثّالثة،  .3 حمدي أمين عبد الهادي، إدارة شؤون الموّظفين الّدولة أصولها أساليبها وا 
. 1990دار الفكر العربي، القاهرة، مصر  

حمود حبمى، المساواة في توّلي الوظائف العاّمة في القوانين الوضعّية والشريعة اإلسالمية، دار األمل  .4
.  2000لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 دار ّتجارب األجنبية،الالوظيفة العمومّية عمى ضوء الّتشريعات الجزائرّية وبعض خرفي هاشمي،  .5

  .2012 طبعة ،هومه، الجزائر

 06/03أحكام األمر الرئاسي – سي العام لموظيفة العمومّية ادمان ذبيح عاشور، شرح القانون األس .6
 .2010، دار الهدى، عين ميمة، الجزائر،  -15/07/2006المؤرخ في 

رأفت عبد الرشيد، حقوق اإلنسان وحقوق وحريات الموّظف العام، مؤسسة الصويمي لمتجارة والصناعة  .7
. 2005والنشر، بدون طبعة، القاهرة، 

صبري جمبي أحمد عبد العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العمومّية، دار الجامعة الجديدة،  .8
 .2008مصر، بدون طبعة، 

الطبعة الثّانية، القاهرة، - دراسة مقارنة–طارق حسنيين الزيات، حرية الّرأي لدى الموّظف العام  .9
. 1988مصر، 

عبد الفتاح محمد خميل، حرية الممارسة الّسياسّية لمموظف العام قيود وضمانات، دار الجامعة  .10
 .2007الجديدة االسكندرية مصر، بدون طبعة، 

، الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مذكرات في الوظيفة العامة،محمد أنس قاسم  .11
  . 1989،الجزائر



 قائمة المصادر والمراجع              
  

 -142-  
 

محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العمومّية العاّمة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري،   .12
 .1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .1981مصطفى شريف، أعوان الّدولة، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر  .13
مقدم سعيد، الوظيفة العمومّية بين الّتطّور والّتحّول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات  .14

 .2013المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثّانية، 
المذكرات الجامعية 

الشريف مصطفى، تولية الوظائف العاّمة عمى ضوء القانون األساسي العام لمعامل، مذكرة ماجيستر،  .1

 .1985كمية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

بن فرحات موالي لحسن ، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومّية في الجزائر، مذكرة  .2

 .2012-2011والعموم الّسياسّية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كمية الحقوق، ماجيستر

تيشات سموى، أثر الّتوظيف العمومي عمى كفاءات الموّظفين باإلدارة العمومّية الجزائرّية ـ دراسة  .3

حالةـ جامعة امحمد بوقرة بومرداس، مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، تخّصص تسيير 

-2009منظمات، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم الّتسيير، جامعة بومرداس، الجزائر، 

2010 .

اإلدارة المركزية الجزائرّية لوزارة التعميم - حميداش شهيرة، سياسة الّتوظيف في اإلدارة العمومّية  .4

مذكرة ماجيستر كمية العموم اإلنسانية قسم العموم الّسياسّية والعالقات دولية، - العالي والبحث العممي

. 2001 -2000الجزائر، جامعة الجزائر، 

مبدأ الجدارة في تقّمد الوظيفة العمومّية في الّتشريع الجزائري، مذكرة ، شمس الّدين بشير الشريف .5

دارة أعمال، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم الّسياسّية، جامعة يماجست ر، تخّصص قانون إداري وا 

 .2011-2010الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

المقـــــــــــــاالت 

 .1982، مجمة القانون واالقتصاد، جامعة القاهرة، سنة "تقارير الكفاية"رسالن أنور أحمد،  .1



 قائمة المصادر والمراجع              
  

 -143-  
 

مصر، ، 50رسالن أنور أحمد، األثار القانونية لتقارير األداء الوظيفي، مجمة اإلدارة العاّمة، العدد،  .2

1986. 

، مجمة –نظام حجز الوظائف –مجال الوظيفي الالحقوق الّدستورية في "محمد السيد محمد الدماجي،  .3

. 1973، 03العموم القانونية، العدد 

يت  ــرنـــع أنتــــواقـــــــم

http:/www.dgfp.gov.dz : الموقع الرسمي لممديرية العامة لموظيفة العمومية عمى الرابط  (1 

http:/www.joradp.dz : موقع الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمى الرابط  (2  

بالمغة الفرنسية  : ثانيـــــــا
OUVRAGES 

1. Aubin Emamanuel, droit de la fonction publique, 3 édition Gualino, éditeur, Paris, 2007  
2.  Essaid Taib, Droit de la fonction publique, édition distribution Houma, Alger, 2005. 
3.  Francis Hamon, Droit des fonction public, Volume 2 Carrieres, droits et obligations, 

LGDJ, Paris, 2002. 
4.  Morceau Jean louis, la fonction publique, librairie général de droit et de jurisprudence, 

Paris,  1987  . 
THESES 

1. Bouzerde Mahmoud, les fonctions supérieures en Algérie, thèse de Magister, Alger, 
1993. 

ARTICLES 
    1.CHERHABIL Hossine, Le recrutement dans la fonction publique algérienne, Revue Idara, 
N°:2,Alger, 2002. 
RAPPORT 
     1 . "La fonction publique et la réforme de l'état" Rapport annuel, MINISTERE   DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, La documentation française, 
mars1999 –mars 2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس              
  

 -145-  
 

 
- 1-…………………………………………………….....................................مقّدمة

- 7- ....................................................... تطّور مبادئ وشروط الّتوظيف: الفصل األّول
 -9- ........................................................... تطّور مبادئ التوظيف: المبحث األّول

 -9- ...................................... الّسند القانوني لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة: المطمب األّول
 -9- ................................................................. الّسند الّدولي:  الفرع األّول
 -10.............................................................- الّسند الّداخمي: الفرع الثّاني

 -10 ....................................................................... - الّدستور: أوال
 -13- .............................................. القوانين المنّظمة لموظيفة العمومّية: ثانيا

 -15-  ....................................... مضمون مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة:  المطمب الثّاني
- 15 ......................... - مضمون مبدأ المساواة لإللتحاق بالوظيفة العمومّية:  الفرع األّول
  -19  -  ........................ مضمون مبدأ الجدارة لإللتحاق بالوظيفة العمومّية: الفرع الثّاني
 -22-  .......................... االستثناءات الواردة عمى تطبيقات مبادئ الّتوظيف: المطمب الثّالث
  -23-  .................................................. نظام الوظائف المحجوزة: الفرع األّول
  -24-  ........................................................... الوظائف العميا: الفرع الثّاني
  -29-  .......................... معيار المكان الجغرافي لممنصب المطموب شعمه: الفرع الثّالث

 - 32- ........................................................ تطّور شروط التوظيف: المبحث الثّاني
 -32- ....................................................... شروط اإلنتماء والوالء: المطمب األّول
 -32-  ............................................................. شرط الجنسّية: الفرع األّول
  -36-  ..................................................... شرط الخدمة الوطنية: الفرع الثّاني
 - 39 - .. أن ال يكون قد وقف أثناء الحرب الّتحريرية موقفا مناهضا لمصالح الوطن: الفرع الثّالث
  -39-  ........................................................ الّشروط األخالقية: المطمب الثّاني
  -40-  .................................. التمتع بالحقوق المدنية وعدم وجود تنافي: الفرع األّول

  -40-  ....................................................... التمتع بالحقوق المدنية:  أوال



 الفهرس              
  

 -146-  
 

  -41-  ............................................................ عدم وجود تنافي:  ثانيا
  -44-  ................. حسن السيرة ولسموك وعدم سبق الفصل من الخدمة تأديبّيا: الفرع الثّاني

  -44-  .......................................................... حسن السيرة والسموك: أوال
  -45-  ........................................... عدم سبق الفصل من الخدمة تأديبّيا: ثانيا

  -46-  ............................................................ شروط الكفاءة: المطمب الثّالث
  -46-  ............................................................... شرط السن: الفرع األّول
  -48-  ....................................................... شرط المياقة البدنّية: الفرع الثّاني
 - 51 - ...................... شرط المؤهالت المطموبة لإللتحاق بالوظيفة العمومّية: الفرع الثّالث

  -54-  ................................................... تطّور طرق وكيفيات التوظيف: الفصل الثّاني
  -56-  ........................................................ تطّور طرق التوظيف: المبحث األّول

  -58-  ................................................... طرق الّتوظيف الخارجي: المطمب األّول
  -59-  ......................................................... نظام المسابقات:  الفرع األّول
  -63-  .......................................................... الفحص المهني: الفرع الثّاني
  -64-  ....................................................... الّتوظيف المباشر:  الفرع الثّالث
 -70-  .................................................... طرق الّتوظيف الّداخمي: المطمب الثّاني
  -70-  ............................................... الّترقية في الّتشريع الجزائري: الفرع األّول
  -75-  ......................................... طرق الّترقية في الّتشريع الجزائري: الفرع الثّاني

  -75-  .................................................... الّترقية عن طريق االختيار: أوال
  -77-  .............................. الّترقية عن طريق إمتحان مهني أو فحص مهني: ثانيا
  -78-  ........................................... الّترقية عن طريق تكوين متخّصص: ثالثا
  -78-  ................................................. الّترقية عمى أساس الّشهادات: رابعا

  -79-  .......................................................... الّترقية اإلستثنائية: خامسا
  -81-  ...................................................... تطّور كيفيات التوظيف: المبحث الثّاني

  -81-  ......................................... كيفيات تنظيم الّتوظيف الخارجي:  المطمب األّول



 الفهرس              
  

 -147-  
 

  -82-  ....................................... مرحمة فتح المسابقة واإلعالن عنها:  الفرع األّول
  -82-  .................................................................. فتح المسابقة: أوال
  -85-  ........................................................ اإلعالن عن المسابقة: ثانيا

عداد القوائم النهائية: الفرع الثّاني   - 90 - ......................... مرحمة دراسة ممفات الّترّشح وا 
عالن النتائج: الفرع الثّالث   -92- .................. مرحمة سير المسابقات واإلختبارات المهنّية وا 

 - 92 - ..................................... مرحمة سير المسابقات واإلختبارات المهنية: أوال
  -96-  ..........................................................مرحمة إعالن النتائج: ثانيا

  -99-  .......................................... كيفيات تنظيم االّتوظيف الّداخمي: المطمب الثّاني
  -99-  ................................ إجراءات تنظيم الّترقية عمى أساس االختيار: الفرع األّول
  -100- ......................................... إجراءات تنظيم اإلمتحان المهني: الفرع الثّاني
  -104- ...... إجراءات الّترقية عن طريق الّتكوين المتخّصص وعمى أساس الشهادة: الفرع الثّالث
  -105- ........................... مصالح الوظيف العمومي وتطّور دورها الّرقابي: المطمب الثّالث
  -105- ................................................ مصالح الوظيف العمومي: الفرع األّول

  -105- ............................................. المديرية العاّمة لموظيفة العمومّية:  أوال
  -108- .................................................... مفتشية الوظيفة العمومّية: ثانيا

  -109- ........................... تحول الرقابة من رقابة سابقة إلى رقابة الحقة : الفرع الثّاني
  -109- .............................................................. التأشيرة الّسابقة: أوال
  -111- .............................................................. الّرقابة الاّلحقة: ثانيا

  -117- ....................................................................................... لخاتمةا
- 122 ........................................................................................-لمالحقا

  -133- ....................................................................... قائمة المصادر والمراجع
  -144- ....................................................................................... الفهرس

 

 


	1-.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf

